
 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtedato: 28.10.2013 Møtested: Egersund Arena 
Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til:    
Sak – fra / til: 061/13 - 075/13 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Unn Therese Omdal (AP) Odd Stangeland (AP) Frank Emil Moen (AP) 
 Bjørn Reidar Berentsen (AP) Thuasanee Lingeswaran (AP) 
Tor Dahle (AP) Renate Tråsavik (AP) Mai Helen H. Ervik (FrP) 
Leif Erik Egaas (H) Arne Stapnes (H) Terje Jørgensen jr. (H) 
Bjørn Carlsen (H) Svanhild Wetteland-Skåra (H) Brit L. Kvassheim (V) 
Tor-Inge Rake (V) Astrid H. Robertson (H) Solveig Ege Tengesdal (KrF) 
Jon Aarsland (KrF) Alf Tore Sæstad (KrF) Morten Haug (KrF) 
Bente S. Gunvaldsen (KrF) Edmund Johan R. Iversen (KrF) Ruth Evy Berglyd (SP) 
Tor Olav Gya (SP) Halvor Østerman Thengs (SV) Tommy Bjellås (FrP) 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Roger Sæstad (AP) Tom Harry Albertsen (FrP) Roald Eie (FrP) 
Harald Oddsen Havsø (H) Kjell Vidar Nygård (H)  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Anders Ege (AP) Cecilie B. Kristensen (FrP) Svein Erik Madland (FrP) 
Anja Hovland (H) Olaug Nordeide (H)  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Elisabeth Solbakke (AP) (Sak 61/13)  Elin Svanes Hjørungnes (AP) (Sak 61/13) 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik, kommunalsjef 
tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, kommunalsjef helse- og omsorg Nina Bolme Steinholt, 
beredskapsleder Svein Oskar Wigestrand, plansjef Dag Kjetil Tonheim. 
 
Merknader til møtet: 

 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi fra kl. 17:30 – 18:00 
 Orientering om ROS-analyse av beredskapsleder Svein Oskar Wigestrand. 
 
 Tor Olav Gya (SP) hadde i rett tid stilt to spørsmål til ordføreren jf. reglement for 

kommunestyret § 21-2: 
 

”Spørsmål 1: Næringsutvikling i Eigersund kommune 
Ordfører, Nortura har planer om å bygge et nytt og større slakteri, som det ikke er 
avklart hvor skal ligge. Det vil sannsynligvis bety at slakteriene på Tengs og Forus blir 
avviklet, med henholdsvis 113 og 524 årsverk (sum: 637).   

 EIGERSUND KOMMUNE 
Kommunestyret 



  
En slik mulighet til å få dette storslakteriet i sin kommune, gjør at flere kommuner 
antageligvis er eller har vært på hugget og meldt sin interesse. 
 
Ordfører, du har vært opptatt av næringsutvikling i Eigersund, og jeg lurer på om du 
har vært i kontakt med Nortura for å få dette storslakteriet til vår kommune? 
  
 
Spørsmål 2: Utbedring av sikt: krysset E39- Eiaveien, Helleland 
Ordfører, For 14 måneder siden tok undertegnede igjen opp problematikken rundt det 
farlige krysset mellom RV32 og E39(Helleland) i Planteknisk utvalg.  
  
Allerede i et møte 15.2.2010 var saken tatt opp i utvalget, men det var først på møtet i 
2012 at det ble rettet direkte spørsmål til ordføreren om å gjøre noe med saken. Jeg 
henviser til protokoll fra Planteknisk utvalg 28.08.12. (135/12: Spørsmål/orienteringer i 
Planteknisk utvalg 28.8.2012, spørsmål 48/12 og vedtaket i sak PTU 135/12).   
Det ble i denne saken gjort vedtak om at ordføreren skulle gå i dialog med Statens 
vegvesen. Senest på Planteknisk utvalg tirsdag 22.10.2013, ble svar fra ordføreren 
etterlyst. 
 
Ordfører, det har nå gått 14 måneder etter vedtaket ble gjort i PTU, og jeg lurer på om 
du har vært i kontakt med vegvesenet for å få utbedret sikten i krysset E39- 
Eiaveien?” 

 
  
 Ordføreren besvarte spørsmålene muntlig ved møtet slutt jf. reglementet § 21-2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Ordfører Leif Broch 
 Utvalgssekretær 



 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (31): 
 
ARBEIDERPARTIET: (8)  Vararepresentanter   
Unn Therese Omdal (Varaordfører) 1. Anders Ege 
Odd Stangeland (Gruppeleder)  2. Elisabeth Solbakke 
Frank Emil Moen 3. Elin Svanes Hjørungnes 
Roger Sæstad 4. Åshild Bakken 
Bjørn Reidar Berentsen 5. Terje Vanglo 
Thuasanee Lingeswaran 6. Rolf Magne Skogen 
Tor Dahle 7. Svein Narve Veshovda 
Renate Tråsavik 8. Toril Åbotnes Iversen 
 9. Svenn Manum 
 10. Levent Kocanoglu 
 11. Jannicke Simoné Svanes 
FREMSKRITTSPARTIET: (4)  
Tommy Bjellås (Gruppeleder) 1. Cecilie Bruvik Kristensen 
Tom Harry Albertsen 2. Anne Grete P Vatnamo 
Roald Eie 3. Svein Erik Madland 
Mai Helen Hetland Ervik 4. Emilie Stølen 
 5. Hans Petter Helland 
 6. Jan Aksel Skadberg 
 7. Dag Rune Skår 
HØYRE: (8)  
Leif Erik Egaas (Ordfører) 1. Liv Tone Øiumshaugen 
Arne Stapnes (Gruppeleder) 2. Rune Hetland 
Terje Jørgensen jr.  3. Anja Hovland 
Bjørn Carlsen 4. Frank Fredriksen 
Svanhild Wetteland-Skåra 5. Lilly Remme Brunel 
Kjell Vidar Nygård 6. Kjetil Bentsen 
Harald Oddsen Havsø 7. Olaug Nordeide 
Astrid Hetland Robertson 8. Sidsel Margrethe Salvesen 
 9. John Harry Øglend (Uavhengig) 
 10. Per Ingve Leidland 
 11. Reinert Dirdal 
KRISTELIG FOLKEPARTI: (6)  
Solveig Ege Tengesdal (Gruppeleder) 1.Bjørn Arild Omdal 
Jon Aarsland 2. Kenneth Pedersen 
Alf Tore Sæstad 3. Elise Sæstad Jacobsen 
Morten Haug 4. Gudrun M Eilertsen Uthaug 
Bente Skaara Gunvaldsen 5. Liv Aarrestad Stapnes 
Edmund Johan R. Iversen 6.Monica Iversen Steffensen 
 7. Ivar Sleveland 
 8. Arne Rune Byberg 
 9. Rannveig Lauvås 
SENTERPARTIET: (2)  
Ruth Evy Berglyd (Gruppeleder) 1. Birger Røyland 
Tor Olav Gya 2. Johan Egeland 
 3. Bernt Koldal 
 4. May Sissel Nodland 
 5. Sigmund Slettebø 
SOSIALISTISK VENSTREPARTI: (1)  
Halvor Østerman Thengs (Gruppeleder) 1. June Stuen 
 2. Roger Rasmussen 
 3. Samuel Thengs 
 4. Martin Liland 
VENSTRE: (2)  
Tor Inge Rake (Gruppeleder) 1. Anette Hoås 
Brit L Kvassheim 2. Kjell Olav Henriksen 
 3. Asbjørn Mathisen Rake 
 4. Birgit Rodvelt 
 5. Jon Arild Helgheim 

 



 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

061/13 Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets  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  

067/13 Gravplassen Gamle Prestegårdsvei - Gamles  

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  

 
 
 
 



061/13: Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets  møte 
30.09.2013  
 

Forslag til vedtak 01.10.2013: 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte den 30.9.2013  godkjennes. 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
KS-061/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 30.9.2013  godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

062/13: 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: 
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 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 
 
 
22.10.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 

”Saken trekkes fra sakskartet – og settes opp til ekstraordinært møte i Planteknisk 
utvalg.” 

 
Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-214/13 Vedtak: 
 

Saken trekkes fra sakskartet – og settes opp til ekstraordinært møte i Planteknisk 
utvalg. 



 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
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 (H + SP) 
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. 
 
 
 
 
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 (H + SP) 
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: 
 
6. Paragraf 2.0 Fellesbestemmelser – punkt 2.5 utgår. 
7. Paragraf 3.0 Område for bebyggelse og anlegg-Hotell – punkt 3.5 siste setning 

utgår. (Kledningsmateriale osv.) 
8. 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. 

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

10. 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. 
 
 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Bjørn Carlsen (H) foreslo følgende vedtak: 
 ”Paragraf 6 Rekkefølgebestemmelser – punkt 6.7 utgår.” 
 
 
Votering: 
Innstilling fra PTU punkt 1 vedtatt med 22 mot 9 stemmer for. (AP+SV) 
Innstilling fra PTU punkt 2 – 5 vedtatt med 30 mot 1 stemme. (SV) 
Carlsens forslag falt med 16 mot 15 stemmer for. (H –(Anja Hovland) + FrP + V + SP) 
 
 
KS-062/13 Vedtak: 
 



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. 
 
 

063/13: 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. 
 
 



 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
 Morten Haug (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hans svigerfamile er part i saken og 

det er han som har utarbeidet planen, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a og b. Det fremkom ikke 
merknader til saken, og kommunestyret var 30 under behandling av saken. 

~ o ~ 
  
Votering: 
PTUs innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-063/13 Vedtak: 
 

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. 
 
 

064/13: 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: 
PTU 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. 
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. 
 
 
 



28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Punkt 2 under kart utgår.” 
 
Votering: 
Innstilling PTU, punkt 1 kart enstemmig vedtatt.  
Innstilling PTU, punkt 2 kart vedtatt med 19 mot 12 stemmer.  
 (SP + H –(Anja Hovland + Astrid H. Robertson) + FrP)  
Øvrige punkt i innstilling fra PTU enstemmig vedtatt. 



 
KS-064/13 Vedtak: 
 

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 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 

065/13: 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. 
 
 
22.10.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 



”Saken trekkes fra sakskartet – og settes opp til ekstraordinært møte i Planteknisk 
utvalg.” 

 
Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-217/13 Vedtak: 
  

Saken trekkes fra sakskartet – og settes opp til ekstraordinært møte i Planteknisk 
utvalg. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 



28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Innstilling fra PTU enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-065/13 Vedtak: 
 

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. 
 
 

066/13: Delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2013: 
 
PTU innstiller til kommunestyret: 
 

1. Planteknisk utvalg delegerer til rådmannen avgjørelsesmyndighet i søknader om 
fritak fra driveplikten etter jordloven av 12. mai 1995 nr. 23, med endringer av 19. juni 
2009, §8a  

2. Planteknisk utvalg delegerer til rådmannen å treffe vedtak i saker om mindre 
reguleringsendringer etter plan og bygningsloven § 12-14, Jfr. § 12-14 

3. Klager behandles av planteknisk utvalg. 
4. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015. 

 
Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2. 
 
 
22.10.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at denne saken skal avgjøres i 
Planteknisk utvalg, så setningen om at PTU innstiller til kommunestyret utgår. 
     

----- 0 ----- 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-218/13 Vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg delegerer til rådmannen avgjørelsesmyndighet i søknader om 
fritak fra driveplikten etter jordloven av 12. mai 1995 nr. 23, med endringer av 19. juni 
2009, §8a  



2. Planteknisk utvalg delegerer til rådmannen å treffe vedtak i saker om mindre 
reguleringsendringer etter plan og bygningsloven § 12-14, Jfr. § 12-14 

3. Klager behandles av planteknisk utvalg. 
4. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015. 

 
Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Ordfører foreslo følgende: 

”Da saken er avgjort av PTU trekkes saken fra sakslisten.” 
 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
KS-066/13 Vedtak: 
 

Da saken er avgjort av PTU trekkes saken fra sakslisten. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

067/13: Gravplassen Gamle Prestegårdsvei - Gamles  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.09.2013: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 
 
1. Gravplassen på Gamle Prestegårdsvei anbefales frigitt til annet formål.  
2. ”Navnet minnelund” etableres ved Egersund gravlund  
3. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. 
 
 
16.10.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-032/13 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling som lyder slik: 
 

1. Gravplassen på Gamle Prestegårdsvei anbefales frigitt til annet formål.  
2. ”Navnet minnelund” etableres ved Egersund gravlund  
3. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. 

 



Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
22.10.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo: 

”Gravplassen på Gamle Prestegårdsvei etableres som ”Navnet minnelund” for  
urnenedleggelse.” 

 
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring og sendes tilbake til administrasjonen for videre 
utredning.” 

  
 
Votering utsettelsesforslag: 
Erviks forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling og Tråsaviks forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
PTU-219/13 Vedtak: 
 

Saken utsettes for befaring og sendes tilbake til administrasjonen for videre 
 utredning. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Ordfører foreslo følgende: 

”Da saken er avgjort av PTU trekkes saken fra sakslisten.” 
 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-067/13 Vedtak: 
 

Da saken er avgjort av PTU trekkes saken fra sakslisten. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

068/13: 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. 
 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Innstilling fra PTU enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-068/13 Vedtak: 
 

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. 
 
 

069/13: 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. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
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 Elisabeth Solbakke (AP) tok sete. 

~ o ~ 
 

 Renate Tråsavik  (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun har deltatt i saksforberedelser 
igjennom deltakelse i en intern arbeidsgruppe, jf. fvl. § kl 40. Det fremkom ikke merknader til 
saken, og Elin Hjørungnes (AP) tok sete. 

~ o ~ 
 

Møtebehandling: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-069/13 Vedtak: 
 

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. 

 



Enstemmig vedtatt.  
 
 

070/13: 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.  
 
 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-070/13 Vedtak: 
 



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.  
 
 

071/13: 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 
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.  
 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
 Brit L. Kvassheim (V) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun har vært saksbehandler i 

saken jf. kl. § 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken, og kommunestyret var 30 
under behandling av saken. 

~ o ~ 
  
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-071/13 Vedtak: 
 

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. 

 
 

072/13: 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. 

 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 



28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-072/13 Vedtak: 
 

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. 

 
 

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

Rådmannens forslag til vedtak 25.09.2013: 
Brukerutvalget avgir uttalelser til Formannskapet som videre henstiller 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.  
 
2. Rådmannen får fullmakt til å inngå ny samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune 
og Stavanger kommune. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-073/13 Vedtak: 
 

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. 
 
 

074/13: 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.  
 
 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
 Tommy Bjellås (FrP) stilte spørsmål ved sin habilitet i det han er delvis eier og styreleder i et 

serveringssted i Egersund.  
 
Ordføreren foreslo følgende: Bjellås er ikke inhabil i saken. 
 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt og Bjellås tok igjen sete. 

~ o ~ 
  
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-074/13 Vedtak: 
 

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.  
 
 

075/13: Prosjekt for forvaltningsrevisjon - integrering  
 

Forslag til vedtak 12.09.2013: 
 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Administrasjonen bes om å følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår av 
«Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid».  
 
For øvrig tas rapporten til orientering. 
 
 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Frode Gautesen møtte fra Rogaland Revisjon og gikk gjennom rapporten.  
 
SVEIN OLAV TENGSDAL (SP) fremmet følgende forslag til vedtak; 
 
«Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som 
fremgår av rapporten «Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid». Rådmannen 
gir en statusrapport til kontrollutvalget,på oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 1. 
desember 2014. For øvrig tas rapporten til orientering.» 
 
Votering: 
Tengesdals forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-027/13 Vedtak: 
 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som 
fremgår av rapporten «Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid».  
 
Rådmannen gir en statusrapport til kontrollutvalget,på oppfølging av revisjonens 
anbefalinger innen 1. desember 2014. For øvrig tas rapporten til orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
28.10.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 



 
Frank Emil Moen (AP) foreslo følgenden ) Fellesforslag fra AP + SV + V + KrF): 

”Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som 
fremgår av rapporten "Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid" gjennom 
utarbeidelse av en handlingsplan som ferdigstilles innen 1. desember 2014.  
 
Kommunestyret ber videre om at det i løpet av våren 2014 gjennomføres et 
integreringsseminar med deltakelse av både folkevalgte og administrasjon.” 

 
 
Votering: 
Moens fellesforslag vedtatt med 30 mot 1 for kontrollutvalgets innstilling (Terje Jørgensen jr (H)). 
 
 
KS-075/13 Vedtak: 
 

Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som 
fremgår av rapporten "Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid" gjennom 
utarbeidelse av en handlingsplan som ferdigstilles innen 1. desember 2014.  
 
Kommunestyret ber videre om at det i løpet av våren 2014 gjennomføres et 
integreringsseminar med deltakelse av både folkevalgte og administrasjon. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 



 
 
 
 
 

 
 


