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Odd Stangeland
ordfører Leif E. Broch

Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig
av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Eventuelle forfall meldes til tlf. 901 33 107 til Målfrid Espeland

Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall:

Forfall Parti Følgende vara innkalles Parti
Unn Therese Omdal AP Mirjam Mong Olsen AP
Roald Eie FrP Hanne Christine Berg FrP

Kommunestyret avsluttes med middag på Hotellet kl. 19:00 med utdeling av innsatsprisen

for 2015.

Kommunestyremøte 14.desember Frist for endring: Fredag 20.november
Partienes gruppemøter
Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus. Torsdag 3.desember 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 30.november 18:00
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 1.desember 18:00
KRF Kantinen NB! Onsdag 2.desember 19:00
SP Formannskapssalen, rådhuset Onsdag 2.desember 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 3.desember 18:30
V Kantinen, rådhuset Torsdag 3.desember 20:00

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte
saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt.
Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede
fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.



Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås
ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.etasje.



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.11.2015
Arkiv: : FE 033
Arkivsaksnr.: 15/3339
Journalpostløpenr.: 15/34975

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

082/15 Kommunestyret 14.12.2015

Godkjenning av møteprotokoll

Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning.

Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.11.2015
Arkiv: : FE 614, FA A40, FA
D11
Arkivsaksnr.: 09/289
Journalpostløpenr.: 15/33864

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Kultur og oppvekstavdelingen
Kultur og oppvekststaben
Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
51 46 80 14
eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

083/15 Kommunestyret 14.12.2015

112/15 Formannskapet 10.12.2015

Lagårdhallen ny behandling

Sammendrag:
Det er kommet ny informasjon fra EIK – fotball der de gir uttrykk for at de ønsker å bygge
Lagårdhallen med egne midler. Denne saken vurderer dette forholdet opp mot tidligere behandling
av Lagårdshallen i kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. EIK – fotball bygger Lagårdshallen
2. Eigersund kommune går inn som leietaker på dagtid i Lagårdshallen.
3. EIK – fotball får leieavtale med Eigersund kommune på 40 år til en verdi av kr. 1000, pr. år

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til Kommunestyret

Eventuell tidligere politisk behandling:
KS 41/15
KS 40/14

Andre opplysninger / fakta i saken:

I epost fra EIK fotball datert 16.11.15 står flg.:



I forbindelse med arbeidet med realisering av prosjektet Lagårdshallen, har det kommet en
henvendelse fra Idrettsrådets leder Svein Erling Jensen, hvor det skisseres en løsning der EIK Fotball
overtar Eigersund Kommunes andel av hallen. Det skal bemerkes at det ikke er gjort et endelig vedtak
i Idrettsrådet på dette, men en slik løsning har blitt skissert i drøftelsene deres rundt hallen.
EIK Fotball ser på dettes om en god løsning, som vil sørge for at man i stor grad unngår spørsmål
rundt styresammensetning etc. Eigersund kommune vil da gå inn som leietaker på lik linje slik man
har tenkt Rogaland Fylkeskommune.
En ber således Eigersund kommune ta stilling til om dette er en løsning man kan gå for, og som i stor
grad vil sikre fremdrift av prosjektet slik at en realistisk målsetning vil kunne være en bruksklar hall til
skolestart i august 2016.

Rådmannens vurderinger:
Under forutsetning av at EIK fotball bygger denne hallen etter gjeldende forskrifter vurderer
Rådmannen dette til å være en god løsning. En forutsetning er at Eigersund kommune ikke har
utgifter til driften av Lagårdshallen som skissert i KS 59/14 og 41/15.
Eigersund kommune vil gå inn som leietaker på dagtid for å sikre tilgang for elevene på Lagård
ungdomskole.

Universell utforming:
Lagårdshallen skal ivareta kravet om universell utforming

Økonomiske konsekvenser:
Eigersund kommune får tilbake kapitalinnskudd på kr. 5.627.745, , minus medgåtte
prosjektkostnader.

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
EIK – fotball bygger ikke Lagårdhallen.

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
434875 Ang. prosjektet Lagårdhallen
401692 Driftsutgifter Lagårdshallen og gymsal Lagård ungdomsskole
357193 Flerbrukshall på Lagård
342844 Flerbrukshall på Lagård



Fra: Odd Stangeland 

Sendt: 16. november 2015 14:50 

Til: Eivind Galtvik 

Kopi: Leif Erik Egaas; Leif Broch; Ketil Helgevold 

Emne: Fwd: Lagårdshallen 

 

 

 

Mvh 

Odd Stangeland 

Ordfører 

Eigersund kommune 

Mob.    488 91 802 <tel:488%2091%C2%A0802> 

  

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. 

 

Videresendt melding: 

Fra: Espen Andersen <espen@advokat-stokkeland.no <mailto:espen@advokat-stokkeland.no>> 

Dato: 16. november 2015 kl. 13.12.38 CET 

Til: "'odd.stangeland@eigersund.kommune.no <mailto:odd.stangeland@eigersund.kommune.no>'" 

<odd.stangeland@eigersund.kommune.no <mailto:odd.stangeland@eigersund.kommune.no>> 

Kopi: "kenneth@eikfotball.no <mailto:kenneth@eikfotball.no>" <kenneth@eikfotball.no 

<mailto:kenneth@eikfotball.no>>, "per.t.arstad@no.pwc.com <mailto:per.t.arstad@no.pwc.com>" 

<per.t.arstad@no.pwc.com <mailto:per.t.arstad@no.pwc.com>> 

Emne: Lagårdshallen 

  

I forbindelse med arbeidet med realisering av prosjektet Lagårdshallen, har det kommet en henvendelse 

fra Idrettsrådets leder Svein Erling Jensen, hvor det skisseres en løsning der EIK Fotball overtar Eigersund 

Kommunes andel av hallen. Det skal bemerkes at det ikke er gjort et endelig vedtak i Idrettsrådet på 

dette, men en slik løsning har blitt skissert i drøftelsene deres rundt hallen. 

  

EIK Fotball ser på dettes om en god løsning, som vil sørge for at man i stor grad unngår spørsmål rundt 

styresammensetning etc. Eigersund kommune vil da gå inn som leietaker på lik linje slik man har tenkt 

Rogaland Fylkeskommune. 

  

En ber således Eigersund kommune ta stilling til om dette er en løsning man kan gå for, og som i stor 

grad vil sikre fremdrift av prosjektet slik at en realistisk målsetning vil kunne være en bruksklar hall til 

skolestart i august 2016. 

  

Med vennlig hilsen 

  

Espen Andersen 

EIK Fotball 



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.05.2015
Arkiv: : FE 614, FA A40, FA
D11
Arkivsaksnr.: 09/289
Journalpostløpenr.: 15/14315

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Kultur og oppvekstavdelingen
Kultur og oppvekststaben
Galtvik, Eivind
Kommunalsjef kultur og oppvekst
51 46 80 14
eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

060/15 Formannskapet 11.06.2015

041/15 Kommunestyret 15.06.2015

Driftsutgifter Lagårdshallen og gymsal Lagård ungdomsskole

Sammendrag:
Denne saken belyser ulike alternativ for Eigersund kommune for å ivareta behovet for
kroppsøvingslokaler til Lagård ungdomsskole.
I saken vurderes både investering og de årlige driftsutgiftene.

Rådmannen vil i denne saken gjøre rede for fire ulike alternativ, og vurdere disse opp mot hverandre.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune går inn for alternativ 2, renovering av dagens S bygg på Lagård Ungdomsskole

Dette innbefatter renovering av gymsal, svømmehall og garderober. Total kostnad er stipulert til 5
mill.

Møtebehandling fra Formannskapet 11.06.2015

FS behandling:

"Lagårdshallen realiseres under følgende forutsetninger:
1. Det fremlegges et realistisk driftsbudsjett som utgjør maksimalt 3,8 millioner kroner per
år.

2. Det forutsettes at de avtaler og den tilrettelegging som følger av dette vedtaket ikke er til
hinder for at Lagårdshallen A/S mottar spillemidler.

3. De årlige driftsutgiftene fordeles ut fra følgende andeler og leie:



· Eigersund kommune garanterer for inntil 2,5 millioner kr i årlige leie under de
forutsetninger som følger av dette vedtaket.

· Rogaland fylkeskommune bidrar med minimum 1 million kr, eller det som er
«standard» leiepris i fylkeskommunen for tilsvarende leieforhold. Det forutsettes
en leiekontrakt på minimum 20 år.

· Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune benytter begge hallene 100% i
perioden kl. 07.00 16.00 i ukedagene etter en fordelingsnøkkel som følger
av fylkeskommunens leie.

· EIK Fotball bidrar med 300 000 kr i årlige leie, og får ‘godtgjort' sin investering på 6
millioner tilsvarende en leie på 800 000 kr i 12 år for 80 % av tiden i fotballhallen i
perioden kl. 16.00 22.00 i ukedagene. Etter 12 år skal avtalen reforhandles.

4. Lagårdshallen AS skal i samarbeid med Idrettsrådet sikre andre idrettsklubber i Eigersund
tilgang til den resterende tid i fotball og flerbrukshallen.
5. Inntekt fra leie og arrangementer ut over det som Rogaland fylkeskommune og EIK
Fotball bidrar med skal gå til å redusere Eigersund kommunes årlige leiekostnader.
6. Det vedtektfestes at styret i Lagårdshallen AS skal bestå av fem personer og settes
sammen på følgende måte:

· En representant fra/utpekt av EIK fotball.
· En representant fra/utpekt av Rogaland fylkeskommune.
· To representanter fra/utpekt av Eigersund kommune.
· En representant fra/utpekt av Idrettsrådet.
· En av kommunens repr. er styreleder.

7. Egenkapitalen til Eigersund kommune hentes slik at den tilfredsstiller kriteriene for å
oppnå spillemidler.
8. Eigersund kommune går inn med samlet aksjekapital på 5.627.745 kroner, som
finansieres ved bruk av Investeringsfondet, og/eller tomteverdi. Aksjene kan tegnes til
overkurs. Rådmannen får fullmakt til å foreta overføring av aksjekapital.
9. Det fremmes egen sak knyttet opp mot kommunal garanti for Lagårdshallen A/S.
Prinsippielt stiller Eigersund kommune seg positive til å stille en garanti for samlet brutto
investering på 56 millioner kroner."

"Eigersund kommune går i dialog med Rogaland fylkeskommune om å bygge egen idrettshall
(eks.fotballhall)."

"Det bygges et nytt og større S bygg."

Nye dokumenter i saken:

· Skriv fra Dalane Videregående skole av 8.6.s015 Åpent brev til Eigersund komunestyre:
Aktuelle saksopplysninger vedr. Lagårdshallen. (Jpid: 15/17406) )

· Skriv fra FAU Lagård ungdomsskole av 11.6.2015 Ang. gymsal/flerbrukshall. (Jpid: 15/17836)
· Skriv fra Eigersund idrettsråd v/Tor Inge Leidland Utsettelse av den politiske behandlingen

av Lagårdshallen. (Jpid: 15/17814)

Votering:



Rådmannens forslag falt med 0 stemmer for.
Bjellås forslag falt med 1 stemme for. (FrP)
Moens fellesforslag ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer for Tengesdals forslag. (KrF + SP)

FS 060/15 vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Lagårdshallen realiseres under følgende forutsetninger:
1. Det fremlegges et realistisk driftsbudsjett som utgjør maksimalt 3,8 millioner kroner per år.

2. Det forutsettes at de avtaler og den tilrettelegging som følger av dette vedtaket ikke er til hinder
for at Lagårdshallen A/S mottar spillemidler.

3. De årlige driftsutgiftene fordeles ut fra følgende andeler og leie:
· Eigersund kommune garanterer for inntil 2,5 millioner kr i årlige leie under de forutsetninger

som følger av dette vedtaket.
· Rogaland fylkeskommune bidrar med minimum 1 million kr, eller det som er «standard»

leiepris i fylkeskommunen for tilsvarende leieforhold. Det forutsettes en leiekontrakt på
minimum 20 år.

· Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune benytter begge hallene 100% i perioden kl.
07.00 16.00 i ukedagene etter en fordelingsnøkkel som følger av fylkeskommunens leie.

· EIK Fotball bidrar med 300 000 kr i årlige leie, og får ‘godtgjort' sin investering på 6 millioner
tilsvarende en leie på 800 000 kr i 12 år for 80 % av tiden i fotballhallen i perioden kl. 16.00
22.00 i ukedagene. Etter 12 år skal avtalen reforhandles.

4. Lagårdshallen AS skal i samarbeid med Idrettsrådet sikre andre idrettsklubber i Eigersund tilgang
til den resterende tid i fotball og flerbrukshallen.
5. Inntekt fra leie og arrangementer ut over det som Rogaland fylkeskommune og EIK Fotball bidrar
med skal gå til å redusere Eigersund kommunes årlige leiekostnader.
6. Det vedtektfestes at styret i Lagårdshallen AS skal bestå av fem personer og settes sammen på
følgende måte:

· En representant fra/utpekt av EIK fotball.
· En representant fra/utpekt av Rogaland fylkeskommune.
· To representanter fra/utpekt av Eigersund kommune.
· En representant fra/utpekt av Idrettsrådet.
· En av kommunens repr. er styreleder.

7. Egenkapitalen til Eigersund kommune hentes slik at den tilfredsstiller kriteriene for å oppnå
spillemidler.
8. Eigersund kommune går inn med samlet aksjekapital på 5.627.745 kroner, som finansieres ved
bruk av Investeringsfondet, og/eller tomteverdi. Aksjene kan tegnes til overkurs. Rådmannen får
fullmakt til å foreta overføring av aksjekapital.
9. Det fremmes egen sak knyttet opp mot kommunal garanti for Lagårdshallen A/S. Prinsippielt
stiller Eigersund kommune seg positive til å stille en garanti for samlet brutto investering på 56
millioner kroner.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.



Møtebehandling fra Kommunestyret 15.06.2015

KS behandling:

"Lagårdshallen realiseres under følgende forutsetninger (gul markering er endring fra
formannskapets innstilling):

1. Det fremlegges et realistisk driftsbudsjett som utgjør maksimalt 3,8 millioner kroner per
år.

2. Det forutsettes at de avtaler og den tilrettelegging som følger av dette vedtaket ikke er til
hinder for at Lagårdshallen AS mottar spillemidler, eller bryter med gjeldende lovverk.

3. De årlige driftsutgiftene fordeles ut fra følgende andeler og leie:
· Eigersund kommune garanterer for inntil 2,5 millioner kr i årlig leie under de

forutsetninger som følger av dette vedtaket.
· Lagårdshallen AS framviser inngått leieavtale med Rogaland fylkeskommune

som bidrar med minimum 1 million kr, eller det som er «standard» leiepris i
fylkeskommunen for tilsvarende leieforhold. Det forutsettes en leiekontrakt på
minimum 20 år.

· Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune benytter begge hallene 100%
i perioden kl. 07.30 15.30 i ukedagene etter en fordelingsnøkkel som følger av
fylkeskommunens leie.

· EIK Fotball bidrar med 300 000 kr i årlige leie (indeksreguleres), og får
‘godtgjort' sin investering på 6 millioner tilsvarende en leie på 800 000 kr i 12 år
for 80% av tiden i fotballhallen mellom kl. 15.30 22.00 i ukedager, og mellom
kl. 08.00 22.00 lørdager og søndager.

· Lag og foreninger i Eigersund kommune kan søke styret i Lagårdshallen AS om
leie av fotballhallen i de resterende 20% hvor de betaler samme forholdsvise
leiepris per time som EIK Fotball, regnet av en leiesum på 300 000 kr per år
(indeksreguleres).

· Etter de 12 første driftsår reforhandles leieavtalen med EIK Fotball. EIK Fotball
skal ha opsjon på å leie tilsvarende andel av fotballhallen fra år 13, men må
fravike hele eller deler av leietiden hvis et annet lag/forening tilbyr å betale
høyere leie.

4. Lagårdshallen AS skal etter innspill fra Idrettsrådet sikre idrettsklubber i Eigersund tilgang
til flerbrukshallen i den tid den ikke disponeres av skolene. Eigersund kommune ved
kommunestyret skal godkjenne inngåtte leieavtaler og leiesummer.

5. Inntekt fra leie og arrangementer ut over det som Rogaland fylkeskommune og EIK Fotball
bidrar med skal gå til å redusere Eigersund kommunes årlige leiekostnader.

6. Det vedtektsfestes at styret i Lagårdshallen skal bestå av fem personer og settes sammen
på følgende måte:

· En representant fra/utpekt av EIK fotball
· En representant fra/utpekt av Rogaland fylkeskommune
· To representanter fra/utpekt av Eigersund kommune
· En representant fra/utpekt av Idrettsrådet



· En av kommunens repr. er styreleder

Nytt styre velges så raskt som praktisk mulig

7. Rådmannen gis fullmakt til å inngå de avtaler som må legges til grunn for å realisere
hallen, herunder hensynta de tidligere politiske vedtak som er gjort i forbindelse med
Lagårdshallen AS."

"Eigersund kommune går i dialog med Rogaland fylkeskommune om å bygge egen idrettshall
(eks.fotballhall)."

Inhabilitet
Stangeland, Odd (AP) fratrådte idet han som rektor på Lagård ungdomsskole har deltatt i den
kommunale saksbehandling, jf. kl. § 40 3 b. Det fremkom ikke merknader til dette og Åshild Bakken
(AP) tok sete. . Bakken forlot møtet kl 2030 i pausen før gruppemøtet og Elin Hjørungnes (AP) tok
sete etter pausen.

Stapnes, Arne (H) fratrådte idet han er styremedlem i Lagårdshallen AS jf fvl § 6 1. ledd e. Det
fremkom ikke merknader og Frank Fredriksen (H) tok sete.
Votering:
Formannskapets innstilling falt med 0 stemmer for.
Fellesforslag fra AP og H vedtatt med 22 mot 9 stemmer for Tengesdals forslag. (KrF+SP+SV)

KS 041/15 vedtak:

Lagårdshallen realiseres under følgende forutsetninger:

1. Det fremlegges et realistisk driftsbudsjett som utgjør maksimalt 3,8 millioner kroner per år.

2. Det forutsettes at de avtaler og den tilrettelegging som følger av dette vedtaket ikke er til hinder
for at Lagårdshallen AS mottar spillemidler, eller bryter med gjeldende lovverk.

3. De årlige driftsutgiftene fordeles ut fra følgende andeler og leie:
· Eigersund kommune garanterer for inntil 2,5 millioner kr i årlig leie under de

forutsetninger som følger av dette vedtaket.
· Lagårdshallen AS framviser inngått leieavtale med Rogaland fylkeskommune som

bidrar med minimum 1 million kr, eller det som er «standard» leiepris i
fylkeskommunen for tilsvarende leieforhold. Det forutsettes en leiekontrakt på
minimum 20 år.

· Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune benytter begge hallene 100% i
perioden kl. 07.30 15.30 i ukedagene etter en fordelingsnøkkel som følger av
fylkeskommunens leie.

· EIK Fotball bidrar med 300 000 kr i årlige leie (indeksreguleres), og får ‘godtgjort' sin
investering på 6 millioner tilsvarende en leie på 800 000 kr i 12 år for 80% av tiden i
fotballhallen mellom kl. 15.30 22.00 i ukedager, og mellom kl. 08.00 22.00 lørdager
og søndager.



· Lag og foreninger i Eigersund kommune kan søke styret i Lagårdshallen AS om leie av
fotballhallen i de resterende 20% hvor de betaler samme forholdsvise leiepris per time
som EIK Fotball, regnet av en leiesum på 300 000 kr per år (indeksreguleres).

· Etter de 12 første driftsår reforhandles leieavtalen med EIK Fotball. EIK Fotball skal ha
opsjon på å leie tilsvarende andel av fotballhallen fra år 13, men må fravike hele eller
deler av leietiden hvis et annet lag/forening tilbyr å betale høyere leie.

4. Lagårdshallen AS skal etter innspill fra Idrettsrådet sikre idrettsklubber i Eigersund tilgang til
flerbrukshallen i den tid den ikke disponeres av skolene. Eigersund kommune ved kommunestyret skal
godkjenne inngåtte leieavtaler og leiesummer.

5. Inntekt fra leie og arrangementer ut over det som Rogaland fylkeskommune og EIK Fotball bidrar
med skal gå til å redusere Eigersund kommunes årlige leiekostnader.

6. Det vedtektsfestes at styret i Lagårdshallen skal bestå av fem personer og settes sammen på
følgende måte:

· En representant fra/utpekt av EIK fotball
· En representant fra/utpekt av Rogaland fylkeskommune
· To representanter fra/utpekt av Eigersund kommune
· En representant fra/utpekt av Idrettsrådet
· En av kommunens repr. er styreleder

Nytt styre velges så raskt som praktisk mulig

7. Rådmannen gis fullmakt til å inngå de avtaler som må legges til grunn for å realisere hallen,
herunder hensynta de tidligere politiske vedtak som er gjort i forbindelse med Lagårdshallen AS.

Vedtakets stemmetall fremår av voteringen.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret

Eventuell tidligere politisk behandling:
KS 40/14 og KS 59714

Andre opplysninger / fakta i saken:
I KS 40/14 og 59/14 ble det fattet vedtak ang. Lagårdshallen. Dette er blitt fulgt opp og Eigersund
kommune har, som leietaker, hatt flere møter med representanter fra Lagårdshallen A/S for å få en
avklaring på driftsutgiftene.

I KS 025/15 ble det fattet vedtak om å få forelagt en sak som tar for seg helheten av skole og
idrettsbygg på Lagård og Husabø.
Denne saken er en del an dette, men omhandler i denne omgang bare Lagård.



.

Lagård Ungdomsskole har i 306 elever. I skoleplanen er det en prognose på at skolen vil ha et jevnt
økende elevtall. Gymsalen som skolen benytter i dag har en aktivitetsflate på 20,25 m* 10,55 m.
Totalt areal for begge etasjene er 740 m2. Dette innbefatter I tillegg til gymsal, svømmehall og
garderober. Det er liten lagerkapsitet I dagens bygg. Dette bygget er omtalt som S bygg i denne
saksframstillingen.
Ut fra dagens elevtall og organisering har skolen 32 t/uken med kroppsøving. I tillegg er det valgfag
fysisk aktivitet og helse 10t/uken. Skolen bruker nå gymsalen på Slettebø 6t/uken.

Saksbehandlers vurderinger:

Alternativ 1.
Lagårdshallen realiseres som skissert
Lagårdshallen A/S har utarbeidet et driftsbudsjett på 5 millioner.
Rogaland fylkeskommune vil leie hallen på dagtid. Leiepris er satt til 1,2 millioner. EIK er en annen
leietaker, de går inn med 0,3 millioner. Av driftsbudsjettet på 5 mill., gjenstår det 3,5 mill. Årlige
driftsutgifter for Eigersund kommune blir ut fra dette 3,5 mill.
Hvis Lagårdshallen realiseres og timene i skoletiden fordeles som skissert internt mellom Dalane vgs
og Lagård ungdomsskole, vil Eigersund kommune kunne dekke gymbehovene for Lagård
Ungdomsskole. Denne løsningen kan og gjøre det mulig å rive hele dagens S – bygg på Lagård.
Forutsetningen for dette er at det bygges svømmehall i tilknytning til ny skole på Eigerøy. Dette for å
gi elevene på Grøne Bråden skole en likeverdig svømmeopplæring. Det er ikke i denne saken vurdert
hva dette eventuelt vil medføre av ekstra investering og driftsutgifter på Eigerøy skole.

Med å rive dagens S bygg vil en kunne redusere driftsutgiftene med ca. 800.000,

I vurderingen av de ulike alternativene, er det sentralt å ta med den «gevinsten» kommunene får
med å bygge en ny flerbrukshall og fotballhall. I et folkehelseperspektiv vil dette generere mye
aktivitet. Det vil og dekke et behov for treningstider, dette gjelder spesielt hallidretter.

Alternativ 2:
Renovering av dagens S bygg på Lagård.
Dagens S bygg på Lagård holder ikke forskriftsmessig standard. For å sette dette i stand trengs en
større renovering både i gymsalen, svømmehallen og garderobene. Det må skiftes branndører,
låssystem og ventilasjon. Taket og gulvet må og utbedres. Total kostnad på dette er stipulert til
omtrent 5 millioner.
Med denne løsningen vil dagens S – bygg få bedre kvalitet, men det vil ikke være tilstrekkelig ut fra
elevtallsprognosene på Lagård. Lagerkapasiteten blir heller ikke bedre enn den er i dag. Denne
løsningen forutsetter at Lagård Ungdomsskole må benytte gymsalen på Slettebø deler av uka for å få
gjennomført de aktivitetene som Kunnskapsløftet krever. Det tar 15 minutter å gå hver vei fra Lagård
til Slettebø.
Driftsutgiftene til bygg vil være omtrent som nå (800.000, ).
Rådmannens vurdering er at dette ikke er en god permanent løsning, men at den økonomiske
vurderingen gjør at dette blir innstillingen.

Alternativ 3.



Bygge nytt større S bygg.
Når det skal estimeres priser for nytt bygg tilsvarende dagens bygg (740 m2) er det i denne saken tatt
utg. pkt. gjennomsnittlig kvadratmeterpris for Rogaland. For dagens S bygg vil det utgjøre 20,5 mill.
Dersom en skal utvide bygget så det kan tilfredsstille elevtallet på Lagård ungdomsskole (utvider med
300 m2) vil prisen være ca. 30 mill.
Årlige driftsutgifter på et slikt bygg vil være på 1 mill. + rentekostnader på 1. mill
Denne løsningen vil kunne ivareta behovene på areal knyttet til kroppsøving, inkl. svømming, både
for Lagård ungdomsskole og Grøne Bråden skole (svømming).
En utfordring med dette er plassering av et slikt bygg. Det vil være utfordringer med å plassere dette
der dagens S – bygg står.
Rådmannens vurdering er at denne løsningen ikke er særlig aktuell. Dette vil være en
kostnadskrevende løsning, og Eigersund kommune får ikke så mye mer areal enn dagens situasjon.

Alternativ 4.
Eigersund kommune går i dialog med Rogaland fylkeskommune om å bygge egen idrettshall (eks.
fotballhall)
Det kan være en mulighet at Eigersund kommune går i dialog med Dalane vgs. om å finne en løsning
på en idrettshall på grusbanen på Lagård. Det er p.t. ikke gjort sonderinger når det gjelder dette.
Med en slik løsning i kombinasjon med renovering av S – bygget, vil Lagård Ungdomsskole få et
forsvarlig tilbud når det gjelder kroppsøving.

Universell utforming:
Det kreves universell utforming uavhengig av hvilken løsning som velges

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

5.000.000

Sum

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
Eigersund kommune går med driftsutgifter i Lagårdshallen som skissert i alternativ 1.

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
357193 Flerbrukshall på Lagård



342844 Flerbrukshall på Lagård
342893 Egersund kombihall rev 10 04 2014.pdf
342894 kart hall.pdf



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.09.2014
Arkiv: :FE 614, FA A40, FA
D11
Arkivsaksnr.:
09/289
Journalpostløpenr.:
14/23925

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Kultur og oppvekstavdelingen
Kultur og oppvekststaben
Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst

eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
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Flerbrukshall på Lagård

Sammendrag:
I KS 40/14 ble det vedtatt å gå videre med arbeidet for å få en flerbrukshall på Lagård. Rådmannen ble
bedt om å fremme en sak med et mer detaljert driftsbudsjett der kommunen sin andel tydeligere kom
fram.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2014:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Følgende personer oppnevnes som Eigersund sine representanter til styret i Lagårdshallen A/S:

1………………………..
2………………………..
3………………………..

Disse erstatter tidligere midlertidig oppnevnt styre, rådmannen.
1a. Følgende personer oppnevnes som Eigersund sine vararepresentanter til styret i Lagårdshallen A/S:

1……………………….
2……………………….
3……………………….

2. Styret består av syv representanter, fire fra Egersund idrettsklubb (EIK) og tre fra Eigersund
kommune. De to partene må i samarbeid sørge for minst 40% kjønnsfordeling.

3. Eigersund kommune forutsetter at vedtak KS 40/14 pkt. 1 5, strengt etterleves i det videre
arbeidet.

4. Lagårdshallen A/S skal i samarbeid med idrettsrådet sikre andre idrettsklubber i Eigersund
kommune tilgang til flerbrukshallen.

5. Egenkapitalen til Eigersund kommune hentes slik at den tilfredsstiller kriteriene for å oppnå
spillemidler.



24.09.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som kommunalt ansatt har deltatt i
saksforberedelse i saken, jf. kl § 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken, og Tor Dahle (AP)
tok sete.

~ o ~

Nytt dokument i saken Notat av 18. september 2014: Notat fra kultur og oppvekssjefen av Notat til
FSK 24.09 og KS 29.09. (Jpid: 14/25260)

~ o ~

Rådmannen informerte om at det var kommet frem nye opplysninger i saken i forkant av møtet.
~ o ~

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
«Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.»

Votering:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

FS 090/14 Vedtak:

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  

29.09.2014 Kommunestyret

Møtebehandling:

Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som kommunalt ansatt har deltatt i
saksforberedelse i saken, jf. kl § 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken, og Tor Svend
Manum (AP) tok sete.

~ o ~

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
1. «Følgende personer oppnevnes som Eigersund sine representanter til styret i 

Lagårdshallen A/S: 
1.  Arne Stapnes (H) 
2. Tove Løyning (AP) 
3. Kjetil Torgersen 

Disse erstatter tidligere midlertidig oppnevnt styre, rådmannen. 



1a. Følgende person oppnevnes som Eigersund sine vararepresentanter til styret i 
Lagårdshallen A/S: 
  1.  May Helen Ervik (FrP) 

2. Styret består av syv representanter, fire fra Egersund idrettsklubb (EIK) og tre fra 
Eigersund kommune. De to partene må i samarbeid sørge for minst 40% 
kjønnsfordeling.

3. Eigersund kommune forutsetter at vedtak KS 40/14 pkt. 1-5, strengt etterleves i det 
videre arbeidet. 

4. Lagårdshallen A/S skal i samarbeid med idrettsrådet sikre andre idrettsklubber i 
Eigersund kommune tilgang til flerbrukshallen.  

5. Egenkapitalen til Eigersund kommune hentes slik at den tilfredsstiller kriteriene for å 
oppnå spillemidler.» 

Votering:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Saken ble tatt opp til ny behandling for å få med to nye punkt jf. notat fra Notat til formannskapet av 18.
september 2014: Notat fra kultur og oppvekssjefen av Notat til FSK 24.09 og KS 29.09. (Jpid: 14/25260)

Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som kommunalt ansatt har deltatt i
saksforberedelse i saken, jf. kl § 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken, og kommunestyret
var 30 under behandling av saken.

~ o ~

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
„Nytt punkt 6: Eigersund kommune går inn med samlet aksjekapital på 5.627.745 kroner, som
finansieres ved bruk av Investeringsfondet, og/eller tomteverdi. Aksjene kan tegnes til overkurs.
Rådmannen får fullmakt til å foreta overføring av aksjekapital.

Nytt punkt 7: Det fremmes egen sak knyttet opp mot kommunal garanti for Lagårdhallen A/S.
Prinsippielt stiller Eigersund kommune seg positive til å stille en garanti for samlet brutto
investering på 56 millioner kroner.“

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:
«Spørsmål om finansiering, aksjekapital og garanti utsettes og tas som en del av
budsjettbehandlingen.»

Votering:
Ordførerens forslag vedtatt med 19 mot 12 stemmer for Ege Tengesdals forslag. (FrP+KrF+SP)

KS 059/14 Vedtak:

1. Følgende personer oppnevnes som Eigersund sine representanter til styret i 
Lagårdshallen A/S: 
1.  Arne Stapnes (H) 
2. Tove Løyning (AP) 
3. Kjetil Torgersen 



Disse erstatter tidligere midlertidig oppnevnt styre, rådmannen. 

1a. Følgende person oppnevnes som Eigersund sine vararepresentanter til styret i 
Lagårdshallen A/S: 

  1.  May Helen Ervik (FrP) 

2. Styret består av syv representanter, fire fra Egersund idrettsklubb (EIK) og tre fra 
Eigersund kommune. De to partene må i samarbeid sørge for minst 40% 
kjønnsfordeling.

3. Eigersund kommune forutsetter at vedtak KS 40/14 pkt. 1-5, strengt etterleves i 
det videre arbeidet. 

4. Lagårdshallen A/S skal i samarbeid med idrettsrådet sikre andre idrettsklubber i 
Eigersund kommune tilgang til flerbrukshallen.  

5. Egenkapitalen til Eigersund kommune hentes slik at den tilfredsstiller kriteriene 
for å oppnå spillemidler. 

6. Eigersund kommune går inn med samlet aksjekapital på 5.627.745 kroner, som 
finansieres ved bruk av Investeringsfondet, og/eller  tomteverdi. Aksjene kan 
tegnes til overkurs. Rådmannen får fullmakt til å foreta overføring av aksjekapital.  

7. Det fremmes egen sak knyttet opp mot kommunal garanti for Lagårdhallen A/S. 
Prinsippielt stiller Eigersund kommune seg positive til å stille en garanti for samlet 
brutto investering på 56 millioner kroner. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
KS 40/14

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er viktig for rådmannen å påpeke at det fortsatt er mange uavklarte moment knyttet til
finansiering av Lagårdshallen. Dette må Lagårdshallen A/S ta stilling til før de kan gå i gang med
bygging av hallen. Disse momentene ble beskrevet i sak KS 40/14.

Aktører
Utleie eksterne aktører
Organisering og eierskap
Spillemidler og finansiering
Tidsperspektiv på gjennomføring
Parkering
Reguleringsforhold og hallens plassering på tomten
Informasjon til relevante interessenter og formelle organer

I tillegg er følgende moment uavklart:
1. Forhåndsgodkjenning av hallen. Hallen må være forhåndsgodkjent før byggingsarbeidet

starter. Dette er avgjørende for å få spillemidler.
2. Lagårdshallen A/S må lage vedtekter for bruken av hallen
3. Styret må undersøke innkjøpsavtaler. Dette er av stor betydning for spillemidler og

momsrefusjon.
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Disse forutsetningene, KS 40/14 og punkt 1 3, må være avklart og oppfylt. Hvis ikke kan spillemidler
og momsrefusjon gå tapt.

Driftsbudsjett
I forarbeidet til saken fikk vi oversendt følgende budsjettforslag fra EIK (oversendt fra EIK 02.09.14):

Strøm varme, avgifter mv, ++ 600.000.
smårekvista, driftskostnader mv 500.000.
Regnskap / Revisjon 50.000.
Telefoner Data 50.000.
Forsikring 100.000.
Totalt 1.300.000.

Renter 600.000. ( 2 % av lån ca 30 mill . Litt større i begynnelsen, vesentlig mindre etter
mottak tippemidler )
Avskrivning 600.000 ( levetid estimert 50 år på nettoinv. etter tippemidler )
Totalt alle utgifter 2.500.000.

*Vask, vaktmester mv forutsettes levert / dekket gjennom kommune
**Anses minimalt med vedlikehold første 5 10 år

Leieinntekter fylket = 1.700.000. ( signaler er at du vil betale en plass mellom 1.5 1,7 mill. )
Leieinntekter kommunen = 700.000.
Leie Eik = 100.000.

Totalt = 2.500.000.

* Inntekter kan bli høyere om kommune og AS ønsker å leie ut til messer, bedriftsidrett,
avgift for trening kveld, eller andre arrangementer

Rådmannen har følgende kommentarer til dette, spesielt knyttet opp mot vask og
vaktmestertjenester:

Lagårdhallen AS er et aksjeselskap, og kostnader til renhold og vaktmestertjenester må
derfor uansett synliggjøres i budsjettet som en del av det totale kostnadsbildet. Det må også
vurderes om det er slik at Bygg og eiendom skal levere tjenester utover den kommunale
basisorganisasjonen, i dette tilfellet til et AS med kommunen som aksjonær. Er det da slik at
kommunen skal gi verdien av tjenestene i «gave» til selskapet? Det må også avklares om
eksisterende ressurser vil dekke behovet, eller om et slikt behov vil medføre ytterligere
tilsettinger.
Det vil og etter hvert være behov for å sette av midler i et driftsbudsjett til vedlikehold. Dette
er ikke regnet inn i driftsbudsjettet som legges fram i saken.

På bakgrunn av disse forholdene har rådmannen satt opp følgende driftsbudsjett for Lagårdshallen
A/S

Utgifter Inntekter
Strøm varme, avgifter mv 600.000,
Smårekvista, driftskostnader mv 500.000,
Renhold, vaktmestertjenster 300.000,
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Regnskap / Revisjon 50.000,
Telefoner Data 50.000,
Forsikring 100.000,
Renter 600.000.
Avskrivning 600.000,

Leieinntekter fylket* 1.600.000.
Leieinntekter kommunen på dagtid 700.000.
Leieinntekter EIK 400.000,
Leieinntekter kommunen på ettermiddag** 100.000,

2.800.000, 2.800.000,

* Rådmannen har fått følgende epost fra Rogaland Fylkeskommune v/Tarjei Berge:

Viser til ønske om skriftlig bekreftelse i forhold til leie av Lagårdshallen.

Rogaland fylkeskommune har deltatt i prosessen fram mot dagens tegninger for
Lagårdshallen og bekrefter herved interesse for å forhandle om en langsiktig leieavtale med
Lagårdshallen A/S for å dekke Dalane videregående skole sitt behov for
kroppsøvingsfasiliteter.

Det tas forbehold både i forhold til prisnivå og i forhold til at tildelt hallkapasitet er
tilstrekkelig til å dekke Dalane videregående skole sitt behov på en god måte.

Jeg kan stå som kontaktperson for å avtale tid og sted for forhandlinger, og koordinerer med
fylkesbyggesjefen og eventuell annen ekspertise fra oss.

Lykke til med politisk behandling!

** Eigersund kommune ønsker å sikre flere idrettslag tilgang til treningstider i Lagårdshallen på
ettermiddag og kveldstid. Derfor legges det inn kr. 100.000 i driftsbudsjettet for å sikre dette.

Eigersund kommune vil bistå med hjelp i prosessen med å få avklart de momentene som p.t. er
uavklart.

Saksbehandlers vurderinger:
For Eigersund kommune vil en flerbrukshall på Lagård dekke et behov både på dagtid og
ettermiddag/kveldstid. Rådmannen mener det ligger et viktig folkehelseperspektiv å bygge denne
hallen og at den vil generere mye aktivitet. Det er viktig for Eigersund kommune at hallen blir
tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen.

Universell utforming:
Hallen vil bli universelt utformet – og vil tilfredsstille alle krav til fremkommelighet

Økonomiske konsekvenser:
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Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

800.000 800.000
Sum 800.000 800.000

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

5.627.745
Sum 5.627.745

~ o ~

Alternative løsninger:
Eigersund kommune går ikke in i Lagårdshallen A/S

~ o ~

Dokumenter vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 U 02.02.2009 Dalane vg. skole 
Mulighetsstudie - ønske om utbygging av 
idrettshall ved Dalane vg. skole 

2 I 11.02.2009 Multiconsult AS Tomt ny idrettshall - ingeniørgeologisk bistand 

3 I 06.03.2009 Multiconsult AS 
Idrettshall ved Dalane videregående skole - 
ingeniørgeologiske vurderinger av byggetomt 

4 U 28.08.2009 
Rogaland
fylkeskommune
v/Aslaug Undheim 

Geologisk rapport - mulighetsstudie idrettshall 
ved Dalane vg skole 

5 U 20.10.2009 
Rogaland
fylkeskommune

Dalane Videregående skole - mulig flerbrukshall 

6 I 27.10.2009 
Rogaland
fylkeskommune

Foreløpig svar - Dalane Videregående skole - 
mulig flerbrukshall 

7 I 22.03.2010 
Dalane videregående 
skole v/Ivar Urdal 

Multihallen (flerbrukshallen) på Lagård - 
planlegging - informasjon 

8 U 16.04.2010 Møtedeltakere 
Flerbrukshall Dalane videregående skole - referat 
fra møte den 09.04.10 

9 U 29.04.2010 Møtedeltakere Referat fra møte i arbeidsgruppen den 27.04.10 
10 U 15.07.2010 Til møtedeltakere Referat fra møte i styringsgruppen den 21.05.10 

11 U 04.10.2010 Møtedeltakere 
Mulighetsstudie flerbrukshall Lagård - referat fra 
møte 29.09.10 

13 I 10.04.2012 Eigersund idrettsråd 
Kommentar i anledning mulig ny idrettshall ved 
Dalane videregående skole 



8

15 X 09.08.2013 Nils Georg Hansen Vedr. flerbrukshall på Lagård 

16 U 13.08.2013 
Rogaland
fylkeskommune

Vedr. flerbrukshall på Lagård 

17 I 14.08.2013 
Rogaland
fylkeskommune

Svar ang. spillemidler til flerbrukshall 

18 X 04.09.2013 
Sem Hadland;  
Tore L. Oliversen;  
Eivind Galtvik 

Oversendelse av møtereferat fra åpent møte 
angående flerbrukshall Lagård 03.09.13 

19 I 11.09.2013 
Egersund Karate 
Kyokushinhai

Tilbakemelding angående flerbrukshall på Lagård

20 I 17.09.2013 Eiger FK Tilbakemelding angående flerbrukshall på Lagård
21 U 24.09.2013 Eiger FK Tilbakemelding angående flerbrukshall på Lagård
22 I 25.09.2013 Eiger FK Angående flerbrukshall på Lagård 
24 I 02.10.2013 Kontrollutvalget Flerbrukshall på Lagård - informasjon til Eiger 

26 I 29.10.2013 Sokndal kommune 
Melding om vedtak i Sokndal kommunestyre 
21.10.13 - midler til regionale idrettsanlegg, 
Eigersund kommune 

27 I 06.01.2014 
Rogaland
fylkeskommune

Flerbrukshall på Lagård - spørsmål om fremdrift 

29 I 03.03.2014 EIK fotball Vedr. driftsform 
30 I 05.03.2014 Larsen & Bjørkeland AS Utkast 

36 U 28.03.2014 
Egersunds Idrettsklubb 
(EIK) 

Selskapsdokumenter for Lagårdshallen AS - 
stiftelse med kontantinnskudd - stiftelsesmøte 
28.03.14

34 U 15.04.2014 Eiger FK Eiger FK 

37 I 18.07.2014 
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS 

Søknad om rammetillatelse idrettshall gnr. 47 
bnr. 389 - Lagård 

42 U 04.09.2014 
Rogaland
fylkeskommune

Søknad om idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning - fra EIK 

43 U 11.09.2014 
Rogaland
fylkeskommune

Ettersending av tegninger Lagårdhallen - vedlegg 
til søknad 

41 I 24.09.2014 
Rogaland
fylkeskommune

Uttalelse til planer for idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning, Lagårdshallen 

Parter i saken:

Andre aktuelle lag og
foreninger foreninger
Dalane Videregående
skole
EIGER IL
Eigersund kommune
Eigersund kommune
v/Lagård Ungdomsskole
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EIK Fotballavdeling
Idrettsrådet
Naboer herunder
Egersund Racketklubb
Rogaland Fylkeskommune
(spillemidler)
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  23.05.2014 
Arkiv: :FE-614, FA-A40, 
FA-D11 
Arkivsaksnr.: 
09/289 
Journalpostløpenr.: 
14/15656 

Avdeling: 
Enhet:
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen 
Kultur- og oppvekststaben 
Eivind Galtvik 
Kommunalsjef kultur og oppvekst 

eivind.galtvik@eigersund.kommune.no 

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
062/14 Formannskapet 11.06.2014 
040/14 Kommunestyret 16.06.2014 

Flerbrukshall på Lagård

Sammendrag: 
Fra september 2013 har Eigersund kommune vært i dialog med ulike lag og organisasjoner 
ang. flerbrukshall på Lagård. Bakgrunnen for dette er politisk vedtak gjort i desember 2012 
(KS 108/12.). Kultur og oppvekstavdelingen kalte i september 2013 inn til informasjonsmøte 
ang. dette prosjektet.  Dette møtet var i samarbeid med idrettsrådet.  I tillegg til 
representanter fra kommuneadministrasjonen og Idrettsrådet var det også representanter fra 
ulike lag og organisasjoner.  Alle fotballklubbene i kommunen var blant annet tilstede.  
Hovedformålet med møtet var å presentere idéen om en flerbrukshall på Lagård – og ikke 
minst invitere alle interesserte parter til å være med på realiseringen av en flerbrukshall.  

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2014: 
1. Eigersund kommune går inn på eiersiden av Lagårdhallen med maksimalt kr 

6.000.000,- i egenkapital. 
2. Eierandelen til kommunen må være minimum 34% 
3. Eiger FK og EIK får frist til 20.06.14 med å bli enige om en fordeling av resterende 

eierandel. Hvis partene ikke kommer til enighet fordeles eierandelene med 49,9% til 
Eigersund kommune og 50,1% til EIK. EIK bidrar i så fall med egenkapital stor kr 
6.024.048,-.  Det forutsettes at det utarbeides en styreinstruks som også inneholder 
følgende formuleringer: 
-Vedtak som innebærer en endring av en etablert tilstand i selskapet, må fattes av 
minst 2/3 av samtlige styremedlemmer. I dette omfattes også tildeling av treningstider 
og utleiebestemmelser. 
-Sponsormidler kommer som en direkte følge av flerbrukshallen tilfaller 
aksjeselskapet som en del av driftsgrunnlaget

4. Eigersund kommune stiller kommunal lånegaranti på inntil kr. 35.000.000 kroner 

11.06.2014 Formannskapet 

Møtebehandling: 



2

 Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som kommunalt ansatt har 
deltatt i saksforberedelse i saken, jf. kl § 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken, 
og Roger Sæstad (AP) tok sete. 

~ o ~ 

Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak:  
”Nytt punkt: 5. Det legges til grunn at en inngår en langsiktig leieavtale for 
flerbrukshallen med Rogaland fylkeskommune.” 

Kjell Vidar NYgård (H) foreslo slikt vedtak:  
”Endring punkt 3: Hvis partene ikke kommer til enighet fordeles eierandelene med 47% til 
Eigersund kommune og 53% til EIK. EIK bidrar i så fall med egenkapital stor kr 6.372.745,-. 

Votering:
Rådmannens innstiling vedtatt punkt 1-2 enstemmig vedtatt.  
Nygårds forslag punkt 3 vedtatt med 10 mot 1 stemme for rådmannens innstilling punkt 3. (V) 
Rådmannens innstiling punkt 4 enstemmig vedtatt.  
Aarslands forslag enstemmig vedtatt.  

FS-062/14 Vedtak: 

Formannskapet innstiller til kommunestyret:  

1. Eigersund kommune går inn på eiersiden av Lagårdhallen med maksimalt kr 
6.000.000,- i egenkapital. 

2. Eierandelen til kommunen må være minimum 34% 
3. Eiger FK og EIK får frist til 20.06.14 med å bli enige om en fordeling av resterende 

eierandel. Hvis partene ikke kommer til enighet fordeles eierandelene med 47% til 
Eigersund kommune og 53% til EIK. EIK bidrar i så fall med egenkapital stor kr 
6.372.745,-. Det forutsettes at det utarbeides en styreinstruks som også inneholder 
følgende formuleringer: 
-Vedtak som innebærer en endring av en etablert tilstand i selskapet, må fattes av 
minst 2/3 av samtlige styremedlemmer. I dette omfattes også tildeling av treningstider 
og utleiebestemmelser. 
- Sponsormidler som kommer som en direkte følge av flerbrukshallen tilfaller 
aksjeselskapet som en del av driftsgrunnlaget 

4. Eigersund kommune stiller kommunal lånegaranti på inntil kr. 35.000.000 kroner. 
5. Det legges til grunn at en inngår en langsiktig leieavtale for flerbrukshallen med 

Rogaland fylkeskommune. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  

16.06.2014 Kommunestyret 

Møtebehandling: 

 Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som kommunalt ansatt har 
deltatt i saksforberedelse i saken, jf. kl § 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken, 
og Åshild (AP) tok sete. 

~ o ~ 

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt utsettelse-vedtak:  
"Saken utsettes til budsjett 2015." 
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Votering – utsettelseforslag: 
Tengesdals forslag falt med 18 mot 13 stemmer for. (FrP+KrF+SP+SV) 

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:  
"Saken ses i sammenheng med budsjett 2015." 

Votering:
Formannskapets innstilling punkt 1-5 vedtatt med 19 mot 12 stemmer for Tengesdals forslag. 

(FrP+KrF+SP)

KS-040/14 Vedtak: 

1. Eigersund kommune går inn på eiersiden av Lagårdhallen med maksimalt kr 
6.000.000,- i egenkapital. 

2. Eierandelen til kommunen må være minimum 34% 
3. Eiger FK og EIK får frist til 20.06.14 med å bli enige om en fordeling av resterende 

eierandel. Hvis partene ikke kommer til enighet fordeles eierandelene med 47% til 
Eigersund kommune og 53% til EIK. EIK bidrar i så fall med egenkapital stor kr 
6.372.745,-. Det forutsettes at det utarbeides en styreinstruks som også inneholder 
følgende formuleringer: 
-Vedtak som innebærer en endring av en etablert tilstand i selskapet, må fattes av 
minst 2/3 av samtlige styremedlemmer. I dette omfattes også tildeling av treningstider 
og utleiebestemmelser. 
- Sponsormidler som kommer som en direkte følge av flerbrukshallen tilfaller 
aksjeselskapet som en del av driftsgrunnlaget 

4. Eigersund kommune stiller kommunal lånegaranti på inntil kr. 35.000.000 kroner. 
5. Det legges til grunn at en inngår en langsiktig leieavtale for flerbrukshallen med 

Rogaland fylkeskommune. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  

Eventuell tidligere politisk behandling: 

Andre opplysninger / fakta i saken: 

På bakgrunn av den interessen som fremkom i møtet mellom Eigersund kommune, 
Idrettsrådet og de ulike organisasjonene, ble det fra Idrettsrådet invitert til et nytt møte.  
Denne gangen ble det presentert en grunnskisse for hvordan en fremtidig flerbrukshall kunne 
se ut. Grunnskissen ble utarbeidet av Haugaas Entreprenør i Namsos.  

Denne grunnskissen har vært utgangspunktet for den videre prosessen med å utarbeide et 
romprogram og en flerbrukshall som best mulig kan ivareta de behovene som har 
fremkommet i saken.  

Det er i all hovedsak EIK (representert ved alle sine avdelinger) som har stått for 
prosjekteringen, i tett samarbeid med Eigersund kommune. Det har vært gjennomført 
jevnlige møter hvor ulike problemstillinger knyttet opp mot realisering av flerbrukshallen har 
blitt tatt opp  
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De viktigste problemstillingene har vært: 

-aktører

-utleie til eksterne aktører 

- organisering og eierskap 

-spillermidler og finansiering 

-tidsperspektiv på gjennomføring 

-parkering 

-reguleringsforhold og hallens plassering på tomten 

-informasjon til relevante interessenter og formelle organer 

De ulike problemstillingene og momentene i disse vil bli beskrevet og vurdert nedenfor.  

Aktører

Eigersund kommune vil være en viktig og sentral aktør både i forhold til etableringen og 
driften av hallen. EIK har også klart signalisert – og i praktisk handling vist at de ønsker å ta 
en aktiv rolle både i bygge prosessen, men også i den senere driftsfasen.  Utover disse har 
også Eiger FK vist en interesse for å bidra. Eiger FK sin rolle har så langt vært mindre avklart 
enn tilfellet har vært med de to førstnevnte.  

Karateklubben er opptatt av å leie halltid, men ønsker ikke å være med på eiersiden. Utover 
dette er det ingen andre lag eller organisasjoner som har meldt sin interesse.  

Utleie til eksterne aktører 

En del av poenget med en flerbrukshall i Eigersund kommune er å la flest mulig brukere 
bruke hallen så mye som mulig. Ved å åpne for å leie ut hallen på dagtid kan en både sørge 
for stort bruk av hallen, samtidig som det vil gi gode leieinntekter. Aktuelle leietakere er 
Rogaland fylkeskommune (RFK) / Dalane vgs (DVGS) og på sikt Eigersund kommune. Det 
har vært dialog med førstnevnte som har et sterkt ønske om å leie hallen på dagtid. RFK har 
bidratt i planleggingen av romprogrammet i hallen – og ser på den løsningen som er valgt 
som tilfredsstillende ift de behov DVGS har.  Når det gjelder Eigersund kommune vil det i 
løpet av kort tid melde seg et behov for å gjøre noe med gymnastikkhallen på Lagård skole. 
Dette kan enten være å rehabilitere dagens bygningsmasse, rive og bygge nytt eller leie 
lokaler i Lagårdhallen. Sett fra rådmannens ståsted vil sistnevnte alternativ være det beste 
både utifra de synergieffektene det vil gi til i et folkehelseperspektiv og på bakgrunn av en 
økonomisk betraktning. 

Organisering og eierskap 

Det har vært diskutert en rekke ulike løsninger med tanke på organisering. Dette spenner fra 
en ren kommunal struktur til et aksjeselskap .  Det er fordeler og ulemper med de ulike 
eierformene. For rådmannen har det vært et viktig poeng å få til en løsning hvor eksterne 
aktører (idrettslag) blir invitert med på eiersiden.  Dette for å skape et eierforhold til hallen, 
samtidig som dette kan bidra til å presse prisen på en hall ned både ved at kostnadene 
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fordeles på flere – og ved at en erfaringsmessig ser at kostnadsbildet kan bli bedre ved at 
kommunen ikke sitter på eierskapet alene.  

Når det gjelder selve eierskapet er rådmannen innstilt på at kommunen ikke nødvendigvis 
skal være majoritetseier. Det viktige er at kommunen er representert i styret for hallen og at 
kommunen kan blokkere avgjørelser av stor prinsipiell og kostnadsmessig karakter. Til dette 
kreves det minst 1/3 flertall. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunen går inn med kapital 
tilsvarende en eiersits på 34%.  

Når det gjelder EIK har de signalisert at de ønsker å være majoritetseier. Dette på bakgrunn 
av innhenting av egenkapital som vanskeliggjøres med en mindre eierandel.  Eiger FK har 
på sin side gitt klare signaler på at de ikke er interessert i å delta i prosjektet hvis én annen 
klubb eier mer enn 50% av aksjene. Rådmannen ønsker svært sterkt at begge disse partene 
blir med i eierskapet. Dette vil styrke flerbrukshallens omdømme og forankringen i 
kommunen som en felles hall for alle.  Det viktigste vil uansett være hvem som leier og 
bruker hallen med tanke på eierfølelse og den åpenheten en slik hall skal ha.  

Hvis EIK og Eiger FK  står på sine standpunkt – og det må tas et valg mellom disse to 
klubbene vil rådmannen anbefale at følgende modell velges; 

EIK går inn som eier med 50,1%  

Eigersund kommune går inn som eier med minimum 34%, maksimum 49,9% 

Dette er et vanskelig valg – og begrunnes med at det er EIK som har tatt initiativet. Det er 
EIK som har vært den aktive parten i prosessen og har brukt sin kompetanse på en god 
måte.  Eiger FK er interessert, men mener at de ikke har fått nok informasjon til å ta et 
endelig standpunkt.  

Tildeling av treningstider og utleiebestemmelser er viktige saker som styret skal ta stilling til – 
og er blant de forholdene som rådmannen mener må fattes med minst 2/3 flertall. Dette kan 
reguleres på følgende måte i en instruks til styret: 
Vedtak som innebærer en endring av en etablert tilstand i selskapet, må fattes av minst 2/3 
av samtlige styremedlemmer. I dette omfattes også tildeling av treningstider og 
utleiebestemmelser.   

Spillemidler og finansiering 

En vesentlig investeringskilde for etableringen av en flerbrukshall vil være spillemidler. For å 
få spillemidler må det gis en forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning gis til det laget, 
foreningen eller selskapet som skal bygge og drifte tiltaket. Av den grunn har det vært 
nødvendig å etablere et selskap (A/S) som har stått som søker om spillemidler. Foreløpig er 
dette en minimumsløsning hvor Eigersund kommune og EIK har gått inn med kr 15.000,- 
hver.  Selskapet vil rigges på nytt ved et eventuelt formelt klarsignal til å gå videre.  

Når det gjelder den videre finansieringen vil denne bestå av innskutt egenkapital (kontanter, 
egeninnsats, realkapital) og lån. Egenkapitalandelen til den enkelte eier vil gjenspeiles i 
eierandelen. Lån vil bli forsøkt tatt opp til kommunale betingelser – og med kommunal 
lånegaranti. Flerbrukshallen er estimert til å koste kr 45.000.000,-.  
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Rådmannen foreslår at Eigersund kommune går inn i prosjektet med kr 6.000.000,-. Ved en 
eierandel på 1/3 betyr det at det må skytes inn kr 12.000.000,- fra andre. Et alternativ er at 
Eigersund kommune får en eierandel på 49,9%. Det betyr i så fall at det må skytes inn 
kapital verdt kr 6.024.048,-. 

Eigersund kommune bruker av investeringsondet til dette formålet. 

Reguleringsforhold og hallens plassering på tomten 

Tomten på Lagård har sine fysiske begrensninger. Disse består av tennishallen på den ene 
kortsiden, flisfyringsanlegg på den andre, fjell på den ene langsiden  og vei /parkering på den 
andre. Slik som hallen nå er tegnet inn vil den utnytte arealet på en best mulig måte, jfr 
vedlagte kart.

Litt om hallen: 

Hallens ytre mål er 55*105 meter. Innholdet i hallen er en fotballhall som er 44*70 meter (kan 
spilles 9- er fotball) og en håndballhall med standard mål 20*40 meter. I tillegg er det 
klatrevegg, treningsrom, seks garderober inkl dusjer. Det er og lagt opp til arbeidsplasser for 
bruk på dagtid, møterom og muligheter til kafè. I 1. etasje er det et eget aerobicrom og 
styrkerom. Høyden på hallen 12 meter. Alt dette vises på vedlagt tegning.  

Tidsperspektiv på gjennomføring 

En god del av forarbeidene på plan- og søknadssiden er allerede gjort.  Det som gjenstår før 
bygging kan starte er å få på plass finansieringen (inkl søknad om spillemidler som er sendt 
og under behandling), byggemelde hallen og organisere det videre arbeidet. Det er av stor 
viktighet at byggingen starter så raskt som mulig slik at mest mulig av arbeidet kan gjøres før 
vinteren setter inn med sine utfordringer.  

Hvis alt går etter planen kan flerbrukshallen ferdigstilles januar 2015.

Hvis denne saken får positiv behandling vil det ila kort tid bli fremmet egen sak om 
styrerepresentasjon og utpeking av styrerepresentanter.  

Informasjon til relevante interessenter og formelle organer 

Det har vært stor møteaktivitet og kontakt mellom partene i hele prosessen. Eigersund 
kommune har i tillegg hatt egne møter med Eiger FK, dette for å holde klubben orientert om 
framdriften i prosjektet. På disse møtene har Eigersund kommune stilt med rådmann, 
kommunalsjef for tekniske tjenester, kommunalsjef økonomi, plansjef og kommunalsjef kultur 
og oppvekst. Det finnes protokoller fra disse møtene. 

Utover dette har formannskapet i Eigersund kommune blitt muntlig orientert om planene for 
flerbrukshall på Lagård.  
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Uavklarte forhold 

I et prosjekt av denne typen vil det alltid være forhold som ikke er fullt ut avklart. Rådmannen 
er likevel av den oppfatning at det finnes nok informasjon og gode nok planer til å anbefale at 
kommunen aktivt går med i prosjektet både med kompetanse og økonomi.  

Noen av de forholdene som må finne sin løsning i nær fremtid: 

 -prinsipper for tildeling av treningstid 

 Utleiemodell 

 sponsormuligheter og rettigheter til slike inntekter 

 styresammensetning  

 Innkjøpsprosesser vs spillemidler og momsrefusjon. 

Hallen vil bli driftet av styret – og det vil bli ansatt personell til forefallende arbeid. I hvor stor 
utstrekning det blir ansatt folk må styret ta stilling til etter hvert basert på behov og økonomi.  

Inntekstkildene vil være sponsorinntekter, inntekter fra utleie og evt kiosksalg. På bakgrunn 
av de prognosene som foreløpig er utarbeidet ser det ut til at flerbrukshallen vil får en sunn 
økonomi. Dette forutsetter imidlertid at  hallen drives på et svært nøkternt vis.  

Det har hele tiden vært en utfordring å finne en løsning på parkeringsutfordringene. I 
området er det begrenset antall parkeringsplasser. Den skissen som ligger vedlagt i 
sakspapirene gir en løsning med tilstrekkelig antall. I denne er det lagt opp til en mur på 
veien mot Lagård ungdomskole.  

Saksbehandlers vurderinger: 
For Eigersund kommune er det viktig at dette blir en hall for hele kommunen og som er 
tilgjengelig for flere lag og organisasjoner på ettermiddag og kveldstid. Det ligger et viktig 
folkehelseperspektiv i å bygge en flerbrukshall. Det å sørge for at befolkningen holder seg 
aktiv er svært viktig. Dette kan gjøres gjennom å få inn gode treningsrutiner og kan sees som 
et tiltak for å forebygge. Det sosiale aspektet er ikke minst viktig i lys av dette. Det er påvist 
at det å sosialisere seg med andre gjør folk lykkeligere. Således kan en si at en flerbrukshall 
både ivaretar den mentale og fysiske helsetilstanden hos våre innbyggere.  

Universell utforming: 
Hallen vil bli universelt utformet – og vil tilfredsstille alle krav til fremkommelighet.  

Økonomiske konsekvenser: 
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* A/S driver denne hallen og Eigersund kommune forplikter seg som deleier i A/S.  

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3 

* *
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3 

 6.000.000  
Sum 6.000.000

Alternative løsninger: 

1. At det ikke bygges flerbrukshall i denne omgang. 

~ o
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
342893 Egersund kombihall rev 10 04 2014.pdf 
342894 kart hall.pdf 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 U 02.02.2009 Dalane vg. skole 
Mulighetsstudie - ønske om utbygging av 
idrettshall ved Dalane vg. skole 

2 I 11.02.2009 Multiconsult AS Tomt ny idrettshall - ingeniørgeologisk bistand 

3 I 06.03.2009 Multiconsult AS 
Idrettshall ved Dalane videregående skole - 
ingeniørgeologiske vurderinger av byggetomt 

4 U 28.08.2009 
Rogaland
fylkeskommune
v/Aslaug Undheim 

Geologisk rapport - mulighetsstudie idrettshall 
ved Dalane vg skole 

5 U 20.10.2009 
Rogaland
fylkeskommune

Dalane Videregående skole - mulig flerbrukshall 

6 I 27.10.2009 
Rogaland
fylkeskommune

Foreløpig svar - Dalane Videregående skole - 
mulig flerbrukshall 

7 I 22.03.2010 
Dalane videregående 
skole v/Ivar Urdal 

Multihallen (flerbrukshallen) på Lagård - 
planlegging - informasjon 

8 U 16.04.2010 Møtedeltakere 
Flerbrukshall Dalane videregående skole - referat 
fra møte den 09.04.10 

9 U 29.04.2010 Møtedeltakere Referat fra møte i arbeidsgruppen den 27.04.10 
10 U 15.07.2010 Til møtedeltakere Referat fra møte i styringsgruppen den 21.05.10 

11 U 04.10.2010 Møtedeltakere 
Mulighetsstudie flerbrukshall Lagård - referat fra 
møte 29.09.10 

13 I 10.04.2012 Eigersund idrettsråd Kommentar i anledning mulig ny idrettshall ved 
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Dalane videregående skole 
15 X 09.08.2013 Nils Georg Hansen Vedr. flerbrukshall på Lagård 

16 U 13.08.2013 
Rogaland
fylkeskommune

Vedr. flerbrukshall på Lagård 

17 I 14.08.2013 
Rogaland
fylkeskommune

Svar ang. spillemidler til flerbrukshall 

18 X 04.09.2013 
Sem Hadland;  
Tore L. Oliversen;  
Eivind Galtvik 

Oversendelse av møtereferat fra åpent møte 
angående flerbrukshall Lagård 03.09.13 

19 I 11.09.2013 
Egersund Karate 
Kyokushinhai

Tilbakemelding angående flerbrukshall på Lagård

20 I 17.09.2013 Eiger FK Tilbakemelding angående flerbrukshall på Lagård
21 U 24.09.2013 Eiger FK Tilbakemelding angående flerbrukshall på Lagård
22 I 25.09.2013 Eiger FK Angående flerbrukshall på Lagård 
24 I 02.10.2013 Kontrollutvalget Flerbrukshall på Lagård - informasjon til Eiger 

26 I 29.10.2013 Sokndal kommune 
Melding om vedtak i Sokndal kommunestyre 
21.10.13 - midler til regionale idrettsanlegg, 
Eigersund kommune 

27 I 06.01.2014 
Rogaland
fylkeskommune

Flerbrukshall på Lagård - spørsmål om fremdrift 

29 I 03.03.2014 EIK fotball Vedr. driftsform 
30 I 05.03.2014 Larsen & Bjørkeland AS Utkast 

34 I 28.03.2014 
Egersunds Idrettsklubb 
(EIK) 

Selskapsdokumenter for Lagårdshallen AS - 
stiftelse med kontantinnskudd 

35 U 15.04.2014 Eiger FK Eiger FK 

Parter i saken: 
                 
 Andre aktuelle lag og 

foreninger foreninger 
    

 Dalane Videregående 
skole 

    

 EIGER IL     
 Eigersund kommune     
 Eigersund kommune 

v/Lagård
Ungdomsskole

    

 EIK Fotballavdeling     
 Idrettsrådet     
 Naboer - herunder 

Egersund Racketklubb 
    

 Rogaland 
Fylkeskommune
(spillemidler) 

    



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.11.2015
Arkiv: : FA Q52
Arkivsaksnr.: 10/925
Journalpostløpenr.: 15/34345

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

113/15 Formannskapet 10.12.2015

084/15 Kommunestyret 14.12.2015

Organisering og utvikling av parkering og parkeringsplasser i Eigersund
kommune

Sammendrag:
Den 29.09.14 fattet kommunestyret vedtak om at det skulle etableres et interimstyre som skulle
komme med en anbefaling på hvordan parkeringsutfordringene i Eigersund kommune kunne løses på
en best mulig måte. Problematikken rundt parkering og parkeringskontroll har versert lenge i det
kommunale system uten at det har kommet på plass en varig god løsning.

Interimstyret ble konstituert den 10.11.14 og har bestått av Kjell Vidar Nygård (leder), Arild Spetland
(nestleder) og Kari Robertson Arntsen. Ketil Helgevold har vært utvalgets sekretær.

Interimstyret har så langt hatt 5 møter, hvor et møte også inneholdt en befaring til Mandal.
Deler av styret har også hat flere særmøter med næringsdrivende og grunneiere i kommunen for å
komme frem til en driftsmodell som kan ivareta de fleste parter

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Det søkes Statens vegvesen ved Vegdirektoratet om å få tildelt myndighet til å foreta håndheving av
stans og parkeringsbestemmelser i kommunen.

2. Det etableres et kommunalt foretak «Eigersund parkering KF» som skal ivareta ovennevnte
myndighetsforvaltning. Foretakets hovedformål er å bidra til et aktivt sentrumsområde som er godt
parkeringsmessig organisert til glede for både bilister, syklister og fotgjengere. Foretaket kan
engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen.
Selskapet har som mål å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet,
tilgjengelighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling.

3. Det etableres et datterselskap(AS) til Eigersund parkering KF. Selskapet skal ha som hovedoppgave å
tilby drift av private P plasser og parkeringsplasser som er av privatrettslig karakter.

4. Foretaket har hjemmel til å ansette inntil 2,5 årsverk for å ivareta sine funksjoner.
5. Foretakets styre består av 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer. To styremedlemmer

velges blant kommunens politikere, og tre velges fra andre miljøer (Sentrumsforeningen,
Næringsforeningen, mv). Ved forfall fra leder er det nestleder som fungerer som leder. Styret velges



normalt for 4 år, men hvor kontinuiteten opprettholdes ved at to av representantene fra dagens
styre fortsetter i to år og hvor det velges nye styremedlemmer hvert 2. år. Styret velges i første
omgang for et år og settes sammen slik:
1 Kjell Vidar Nygård (leder) Arne Stapnes (vara)
2 Arild Spetland (nestleder) Jarl I. Tengesdal (vara)
3 Kari Robertson Arntsen Bernt Blitzner (vara)
4 Inghild Vanglo ……………………..(vara)
5 John Ivar Nodland Jan Erik Sivertsen (vara)

6. Det innføres avgiftsparkering i sentrum. Satsene og sonene fremgår av saken. Foretaket har
fullmakt til fortløpende å vurdere parkeringssatser og parkeringssoner.

7. Foretaket skal drive med positivt resultat – og et eventuelt overskudd skal benyttes til
parkeringsformål – herunder etablering av parkeringsplasser i en fjellhall.

8. Saksbehandlingen knyttet til oppgaven med å vurdere og tildele HC kort og soneparkeringskort
overføres til selskapet.

9. Foretaket gis fullmakt til å ta opp et lån på inntil kr 2 mill for å håndtere sine initialinvesteringer.
Lånet tas opp i Kommunalbanken og nedbetales over maksimum 20 år.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kommunestyret 29.9.2014.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det vil komme en ny forskrift innenfor parkeringsområdet. Denne har vært på høring, men endelig
fastsetting av forskriften lar vente på seg og har blitt utsatt flere ganger. Det er ingen ting som tyder
på at forskriften vil legge bindinger på de forslagene og anbefalingene som interimstyret kommer
med.

Eigersund kommune har ved en tidligere anledning engasjert Asplan Viak AS til å utarbeide en
parkeringsutredning/analyse for Egersund sentrum, datert 27.01.09. Rapporten ble behandlet av
kommunestyret den 09.03.09.

I rapporten fra Asplan Viak fremgår følgende nøkkeltall:

· Samlede offentlige og private parkeringsplasser i sentrumsnært område er ca. 970 plasser.

· Offentlige parkeringsplasser utgjør til sammen ca. 480 plasser, hvorav ca. 200 er uten
tidsbegrensning og ca. 280 er korttidsparkeringsplasser.



· Hovedtyngden av korttidsparkeringsplassene er lokalisert i sentrumskjernen – Areneset/Torget. Det
er også noen korttidsparkeringsplasser rundt kirken, ved Rådhuset og ute ved Kulturskolen.

· Hovedtyngden av langtidsparkeringsplassene er lokalisert til Gruset.

· Av de ca. 490 private parkeringsplassene, er ca. 65 % allment tilgjengelige kortidsparkeringsplasser
ved kjøpesenter som Amfi og Spinnerigården. De øvrige private plassene er delvis reservert egne
ansatte og kunder eller en kombinasjon av dette.

Rådmannens vurderinger:
For mange oppleves parkeringssituasjonen i Eigersund kommune som kaotisk og delvis ute av
kontroll. Jo nærmere sentrum, desto sterkere blir denne opplevelsen. Årsakssammenhengen er det
ikke mulig å si noe helt sikkert om, men kombinasjonen av for få sentrumsnære parkeringsplasser og
forholdsvis liten kontrollvirksomhet gjør at situasjonen er lite tilfredsstillende. Slik det er nå er det
kun Politiet som har hjemmel til å ilegge gebyr for feilparkering. Rådmannen vil sterkt anbefale at
kommunen søker om å få overført denne myndigheten til seg.

Det er Statens vegvesen ved Vegdirektoratet som behandler søknad om å overføre
parkeringskontrollen til kommuner som ønsker dette. Kravene som stilles til en slik overføring av
myndighet er strenge, men ikke uoverkommelige.

Mål
Målet for parkering og parkeringskontroll er et attraktivt og aktivt sentrumsområde som er godt
parkeringsmessig organisert til glede for både bilister, syklister og fotgjengere. I tillegg er det et mål å
skape et forutsigbart og godt parkeringsregime i hele kommunen. I dette er det selvsagt også svært
sentralt å ivareta den universelle utformingen – og la dette være en integrert del av alle fysiske
endringer.

Oppsummert kan en si at de viktigste forutsetningene for valg av parkeringsløsning er:
Trygghet for gående og syklende
Lett tilgjengelighet for handlende
Muligheter for langtidsparkering i sentrumsnært område
Trafikal orden i hele kommunen

Kostnad ved parkering
For rådmannen er det et svært viktig prinsipp som må legges til grunn når en sak om parkering og
parkeringskontroll skal behandles; parkering koster. Uansett hvor en parkerer er det en direkte eller
indirekte kostnad ved parkeringen. Dette i form av kostnaden ved grunnarealet eller ved kostnader
forbundet med opparbeidelse, drift og vedlikehold av parkeringsarealet og det utstyret som evt skal
benyttes ifm parkeringen. Kostnaden vil selvsagt variere mye, men det vil uansett være en kostnad
forbundet med parkering. Spørsmålet blir dermed; hvem skal kostnaden belastes? I Egersund
sentrum hvor det har vært gratis for bilistene å parkere har det vært private næringsdrivende eller
kommunen som har påtatt seg denne kostnaden. Ut fra et næringsperspektiv kan det argumenteres
for at dette er en utgift til inntekts ervervelse ved at kunder i mindre grad ville brukt tilbudet i
butikkene hvis det ikke var gratis parkering. For rådmannen er dette en hårfin balansegang hvor det



er ønskelig med en næringsvennlig holdning og et levende sentrum, samtidig som en ønsker å få bukt
med unødig langtidsparkering i de nære sentrumsområdene.

Erfaringsmessig er det slik at mange bilister vurderer tilgjengelighet og lettvinthet som viktigere enn
pris når det skal parkeres. Dette understøttes av de erfaringene som Mandal Parkering AS har gjort
seg.

Slik rådmannen vurderer det er det ikke mulig å fortsette med subsidiering av parkeringsplasser til
publikum. Uten parkeringsavgift er det ikke mulig å få organisert en kontrollfunksjon på en fornuftig
måte – og uten kontrollfunksjonen på plass blir parkeringsproblematikken heller ikke løst.

Organisering av parkering og parkeringskontroll
Det er vanskelig å se for seg en tilfredsstillende parkeringsløsning i Eigersund kommune uten en mer
betydelig kontrollvirksomhet enn dagens. Det er i hovedsak tre muligheter for å få dette til:
Politiet må bruke mer ressurser på denne oppgaven enn det de har gjort så langt
Kontrollmyndigheten overføres til en eksisterende kommunal enhet som styrkes med ressurser til å

håndtere dette
Det etableres en egen enhet som får det hele og fulle ansvaret for parkering og parkeringskontroll i

kommunen.

Slik rådmannen vurderer det må denne oppgaven legges til kommunen for at en skal få en ønsket
effekt. Politiet har, som kommunen, begrensede ressurser, og prioriterer derfor kontrollfunksjonen
med parkering lavt. I valget mellom å la denne oppgaven legges til en tilfeldig enhet eller opprette et
eget selskap er det fordeler og ulemper med begge løsningene. Rådmannen heller likevel til en
løsning hvor det etableres et kommunalt foretak til å påta seg dette ansvaret. Parkering og
parkeringskontroll er et eget fag med til dels komplisert regelverk, og drift og vedlikehold som er
annerledes enn annen kommunal forvaltning. I tillegg er det slik at et eget kommunalt foretak kan
være svært fleksibelt med tanke på å etablere datterselskap(er) ved behov. Dette kan f.eks være å
eie og drifte parkeringsarealer som er av privatrettslig karakter. Det kan også være fordelaktig ved
salg av tjenester til private aktører. Rådmannen vil således anbefale at det opprettes et selskap
Eigersund Parkering KF og at det etableres et datterselskap(AS) som skal tilby drift av private P
plasser.

Et parkeringsselskap vil tilføre byen kompetanse på parkering. Slik kompetanse, med lokal tilhørighet,
er viktig å ha i en by som vokser og spesielt når det er trange bygater og knapphet på areal.
Kommunen blir ved dette oppdatert på parkeringstekniske løsninger. Et eget parkeringsselskap vil
også kunne yte service og veileder i trafikale situasjoner. En uniformert trafikkbetjent er ofte som en
by vert å regne, når turister og andre besøkende møter en «kjentmann» i gatene.

Utover dette vil et p selskap vil ha et tydeligere fokus på framkommelighet for vareleverandører, for
utrykningskjøretøy og forflytningshemmede.

Rådmannen anbefaler at foretaket tilbys lokaler i Rutebilstasjonen. Lokalene må i så fall pusses noe
opp. Rådmannen anbefaler også at drosjenæringen tilbys plass i Rutebilstasjonen.

Oppgavene med HC kort og soneparkering som Teknisk etat nå har overføres til selskapet.

Avgift
Det innføres avgiftsparkering i sentrum. Avgiften skal dekke utgiftene som er direkte forårsaket av
opparbeidelse, drift og vedlikehold av parkeringsareal. I tillegg skal avgiften dekke utgiftene til



kontrollfunksjonen. Noe av inntekten som skal dekke kontrollaspektet vil komme fra ileggelse av
gebyr.

Det er i tillegg slik at overflatearealet i Egersund er «brukt opp». Nye p anlegg må derfor ned i
bakken eller inn i fjell. Dette er kostbare løsninger, som krever langsiktighet på økonomi og modell.
Rådmannen mener det er rett og rimelig at dette betales via avgiftssystem av brukerne og ikke via
skattekroner. På sikt er det også et ønske å nedskalere overflateparkering og gateparkering slik at
bymiljøet og byutviklingen hensyntas.

Avgiftsstruktur
Det legges opp til å innføre en betalingsordning ved parkering i indre by, både for korttid og
langtidsparkering. Det innføres en modell hvor satsene er progressive. Langtidsparkering skal
belastes med lik timepris. Det tilby også lengre parkeringskontrakter.

Det antas at ca 80% av belegget i sentrumsområdet vil være i underkant av én time.

Parkeringsområder – korttid:

1. Lerviken v/Brannstasjonen
kl 08:00 17:00 (15:00) Kr 1, første time, deretter kr 25, pr time.

2. Lerviken (fra Nille hjørnet til Skadberg Hansen)
kl 08:00 17:00 (15:00) kr 1, første to timer, deretter kr 25, pr time.

3. Areneset
kl 08:00 17:00 (15:00) kr 1, første time, deretter kr 25, pr time.

4. Kirken/Bytelttomta/Skriveralmenningen og andre kommunale områder
kl 08:00 17:00 (15:00) kr 1, første time, deretter kr 25, pr time.

Parkeringsområder – langtid:

Gruset
Kl 08:00 17:00 (15:00) kr/time 10, , kr/dag 60, , kr/måned 600,

Sonekort

Kr 1000, pr år

Avgiftsparkering er den mest effektive måten å kontrollere parkeringen på, grunnet synlig billett. Det
medfører også at ønsket sirkulasjon fungerer bedre.

Økonomi og budsjett
På bakgrunn av kommunens størrelse og antall parkeringsplasser sammenliknet med andre
kommuner er det gjort et estimat på at et parkeringsselskap vil ha behov for opp mot ca 2,5 årsverk.
Dette skal dekke arbeidsleder, teknisk/data, support og ren operativ kontrolltjeneste.
Utover lønnskostnader er følgende utgiftsposter de største:
programvare
etablering, drift og vedlikehold av plasser inkl teknisk utstyr



kurs og kompetanse
kontorrekvisita
uniformer
bilhold
evt husleie

I tillegg vil det være større investeringer i automater og teknisk utstyr i en oppstartsfase.

Budsjettet som er vedlagt saken inneholder en del usikkerhetsmomenter, men kan danne et godt
utgangspunkt for driften. Budsjettet bør justeres i takt med utviklingen.

Inntektspostene er:
parkeringsavgift
parkeringskort
ilegg (gebyr)
evt salg av tjenester

Investeringskostnader
Det må investeres i teknisk utstyr, herunder parkeringsautomater og ikt utstyr. I tillegg kommer det
investeringskostnader knyttet til tilrettelegging av parkeringsplasser på Gruset. Et estimat viser en
investeringskalkyle på ca kr 2 mill.

Parkeringsvedtekt
En parkeringsvedtekt regulerer parkeringssituasjonen i hele kommunen. En slik vedtekt vil inneholde
alle de grunnleggende prinsippene for parkering i Eigersund kommune – og vil fungere som
fundamentet i alt arbeid som skal gjøres i denne forbindelse. Rådmannen anbefaler at det utarbeides
en ny og oppdatert parkeringsvedtekt som minimum inneholder;
kommunens krav til antall bil og sykkeloppstillingsplasser for forskjellig type bebyggelse
soneinndeling
parkering på egen grunn og alternativ frikjøpsordning
krav til parkeringsplasser
krav til universell utforming

Trafikksikkerhetsutvalg / trafikkutvalg
Mange kommuner har et trafikksikkerhetsutvalg/trafikkutvalg bestående av Vegvesenet, kommunen
ved teknisk etat og evt parkeringsselskap og Politiet. I et slikt utvalg kan blant annet drøfting av
skilting settes på dagsorden. Det er viktig at skiltvedtak er i orden og på plass. Uten riktig og
veloverveid skilting undergraves parkeringsregimet. Skilting i forbindelse med parkering må være
gyldig for å kunne ilegge gebyr. Det er Vegvesenet som fatter endelig vedtak på dette området.
Kommunen tar kostnaden.

Frikjøpsordning
I Eigersund kommune finnes det en pr i dag en frikjøpsordning fra parkering. Dette omtales i vedtekt
til til Plan og bygningsloven § 69.4 som «Frikjøpsordning fra parkeringskravet». Det er
kommunestyret som fastsetter frikjøpsbeløpet – og i Eigersund kommune er dette kr. 200.000; .
Videre heter det:
«De grunneiere/tiltakshavere som etter vedtekt til pbl § 69.3 plikter å skaffe parkeringsplasser til
veie, og som ikke har tilstrekkelig plass på egen tomt, kan etter særskilt godkjenning fra kommunen
kjøpe seg fri fra denne plikten ved å innbetale til det kommunale parkeringsfondet.»



«Det kommunale parkeringsfondet skal benyttes til bygging av offentlige parkeringsplasser.
Parkeringsplasser som blir opparbeidet ved hjelp av fondet skal være åpne for alle. Kommunen kan
kreve avgift for bruk av plassene.»

Det finnes en frikjøpsordning i Mandal kommune – på lik linje som i Eigersund kommune. I Mandal er
det bestemt at eiendommen det søkes frikjøp fra maks kan ha 300 m gangavstand fra
parkeringsarealet. Rådmannen mener at dette kan være fornuftig prinsipp også for Eigersund
kommunes del, og mener at rekkevidden kan økes. Frikjøpsordningen må gjelde både
næringseiendommer og bolig.

Offentlig parkering og privatrettslig parkering
Det er ulike regler for offentlig og privatrettslig parkering. Sistnevnte er langt mer fleksibel. For å
skape en bedre og mer fleksibel parkeringsordning i Eigersund kommune vil rådmannen anbefale at
deler av det offentlige parkeringsarealet omgjøres til privatrettslig parkering. Det er mulig å foreta en
slik endring uten at det gjøres planmessige grep.

Nye parkeringsplasser
Ved å fortrenge en del av langtidsparkeringen som nå sannsynligvis foregår på
korttidsparkeringsplasser midt i sentrum vil det sannsynligvis oppstå et behov for flere
langtidsplasser. Dette kan bli løst med å foreta følgende grep:

Drosjehytten rives og det anlegges flere langtidsplasser der. Drosjene får nye plasser der hvor
bussene nå står. I tillegg får drosjenæringen tilbud om å benytte pauserommet som nå benyttes
av bussjåførene i lokalene på rutebilstasjonen. Det har vært en god dialog med næringen og en
løsning som her er skissert skal være mulig å få til.

I sammenheng med ovennevnte tiltak bør det også gjøres en vurdering på om det er mulig å
opprette flere parkeringsplasser på Gruset ved å rasjonalisere kjøremønsteret eller anlegge
plassene på en annen måte enn nå.

Det har også vært en svært god dialog med sentrale private grunneiere og næringsforetak. Det har
blitt diskutert både mulighetene for å etablere langtidsparkeringsplasser i Årstaddalen,
avgiftsbelagt
kundeparkering, felles parkeringskontroll og etablering av en fjellhall. Det har vært svært
konstruktive
samtaler omkring disse spørsmålene – og rådmannen føler seg trygg på at disse forholdene
kan løses på en svært god måte i samarbeid med disse private interessene.

Når det gjelder fjellhall er den mest aktuelle lokaliseringen i Kråkefjellet/Humlestad med
innslagspunkt ved
rundkjøringen ned til Gruset ved Perrongen. En etablering av en fjellhall kan løse nåværende og
fremtidige
parkeringsutfordringer i sentrumsområdet.

Tegn i tiden

Det utvikles stadig ny teknologi som kan gjøre parkeringen for den enkelte både enklere, tryggere og
sikrere. Det kan nevnes ulike App’er og RF Id (som en bompengebrikke) som noen eksempler. Dette
er praktiske spørsmål som selskapet må ta stilling til.



En løsning med bom inn til et parkeringsareal krever kritisk masse. Hovedårsaken er at en gjennom
en bomløsning må ha en støttefunksjon/support hvis det skulle være feil eller mangler ved anlegget.
Dette er en dyr løsning hvis ikke kostnaden kan pulveriseres på mange. Slik det er nå vurderes dette
som uaktuelt for Eigersund kommune.

Noen utfordringer fremover
Hvordan får en mest mulig ut av oppstillingsplassen for buss?
Hvor skal en kunne henvise langtransportkjøretøy for oppstillingsplass?
Det må tilrettelegges for elbiler
Bobilturismen må tas på alvor – og det må legges til rette for oppstillingsplasser og servicetjenester.

Kjøremønsteret på Gruset må endres litt ift dagens opplegg.

Parkeringsselskapet får oppgaven med å løse disse problemstillingene på best mulig måte.

Universell utforming:
Det tilligger et nytt parkeringsselskap et spesielt ansvar å tenke universell utforming i alle
sammenhenger hvor det gjøres fysiske endringer som en følge av selskapets drift. I tillegg er det
viktig å tilrettelegge for gode og tilgjengelige parkeringsløsninger for personer med nedsatt
funksjonsevne. Dette må ligge til grunn for selskapets prioriteringer.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3

100.000 2.850.000 2.850.000

Sum 100.000 2.850.000 2.850.000

Investeringsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3

2.000.000

Sum 2.000.000

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:

Alternativ 1:
1. Det søkes Statens vegvesen ved Vegdirektoratet om å få tildelt myndighet til å foreta håndheving av

stans og parkeringsbestemmelser i kommunen.
2. Rådmannen ivaretar ovennevnte myndighetsforvaltning ved å opprette en egen enhet. Enhetens

hovedformål er å bidra til et aktivt sentrumsområde som er godt parkeringsmessig organisert til
glede for både bilister, syklister og fotgjengere. Enheten har som mål å utøve sin virksomhet på en
måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens
overordnede mål for byutvikling.

3. Rådmannen gis hjemmel til å ansette inntil 2,5 årsverk for å ivareta nevnte funksjoner.
4. Det innføres avgiftsparkering i sentrum. Satsene og sonene fremgår av saken.
5. Et eventuelt overskudd skal benyttes til parkeringsformål – herunder etablering av

parkeringsplasser i en fjellhall.
6. Saksbehandlingen knyttet til oppgaven med å vurdere og tildele HC kort og soneparkeringskort

overføres til enheten.



7. Enheten gis fullmakt til å ta opp et lån på inntil kr 2 mill for å håndtere sine initialinvesteringer.
Lånet tas opp i Kommunalbanken og nedbetales over maksimum 20 år.

8. Drift og investeringskostnader skal dekkes ved innføring av parkeringsavgift. Et eventuelt overskudd
benyttes til fremtidsrettede parkeringsløsninger.

Alternativ 2:
Parkeringssituasjonen slik den er i dag videreføres.
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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Eigersund kommune for å lage 
en parkeringsutredning for Egersund sentrum. Utredningen er et 
strategisk dokument for utvikling av parkeringspolitikken i Eigersund 
kommune, med spesielt fokus på Egersund sentrum.  

Gorm Carlsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak, Carl Rees 
Halvorsen har vært medarbeider på parkeringskompetanse og 
rapport, Tor Nestande, Steinar Onarheim og Jo Tore Kristoffersen 
har vært sentrale medarbeidere knyttet til kart- og geografisk 
informasjon.  

Dag Kjetil Tonheim har vært kommunens kontaktperson for 
oppdraget. Arbeidet har foregått i dialog med sentrumsforeningen 
og politisk nivå. 

 

Stavanger, 27.01.2009 

 

 

 
 
Gorm Carlsen  
Oppdragsleder 

 
 
Carl Rees Halvorsen 
Oppdragsmedarbeider 
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1 INNLEDNING

Parkeringsutredningen tar for seg registreringer og analyser av 
dagens situasjon, samt vurderinger knyttet til forholdet mellom 
parkering og arbeidsplasser. 

Utredningen tar for seg vurderinger av mulige nye anlegg med 
økonomiske vurderinger, parkeringsmessige og trafikale 
vurderinger. 

Parkeringsutredningen avklarer virkemiddelbruken på overordnet 
nivå og gir innspill til hvordan Eigersund kommune best kan ivareta 
sine interesser innen parkeringsforvaltning.  

Rapporten tar en gjennomgang av frikjøpsordningen og en 
prinsipiell gjennomgang av parkeringsnormen som virkemiddel. 

For videre utvikling av parkeringspolitikken må dokumentet følges 
opp av videre arbeid med konkrete virkemidler og handling. De 
prinsipielle betraktningene rundt bruk av normverktøyet må videre 
følges opp av etablering av et normnivå. 
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2 ANALYSER 

Egersund sentrum (planområdet) har et gatenett som begrenser 
muligheten for å parkere langs kantstein i gatenettet. Bortsett fra 
enkelte strekninger er derfor gateparkering forbudt ved oppsatt 
forbudskilt, eller ved at gatene er såpass smale at 
vegtrafikklovgivningen ofte vil utløse forbud mot parkering. 
Parkering er derfor i all hovedsak løst gjennom etablerte 
parkeringsplasser utenom gategrunn. 

2.1 Skilting 

Vi har registrert ca 970 parkeringsplasser innenfor studieområdet, 
hvorav 480 er offentlig regulerte plasser og 490 med privatrettslig 
regulering. Området har ikke avgiftsparkering for besøkende med 
bil. 

Behovet for parkering varierer avhengig kundeomlandet. 
Kundeomlandet kan være en kommune eller en region. I tillegg kan 
parkeringsplassenes bruk, utforming og fordeling på antall ulike 

områder være av stor betydning for behovet. 

 

Figur 1 viser parkeringsområder med hhv offentlig og privat skilting. 
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2.2 Tidsregulering 

Av de 480 offentlige P-plassene er ca 200 uten tidsbegrensning, og 
ca 280 er korttidsparkering. De offentlige P-plassene er regulert slik 
at det er avsatt til langtidsparkering på ”Gruset” ved adkomsten til 

sentrum fra nord, og ved politistasjonen ved adkomst fra syd. All 
annen allment tilgjengelig offentlig parkering har en maksimal P-tid, 
varierende fra 20 minutter til 2 timer, dvs innenfor det som anses 
som korttidsparkering. Hoveddtyngden av korttidsparkeringen er 
lokalisert ved ”Areneset” og ”Nytorget”. I syd er det regulert 

korttidsparkering i gatenettet knyttet til offentlig servicekontorer i 
Skriverallmenningen og Parkveien. 

Av ca 490 private P-plasser er ca 65% allment tilgjengelige 
korttidsplasser. Disse er i hovedsak knyttet til kjøpesentrene som 
Eikunda  (Nylig utvidet med ca 140 P-plasser) og Spinnerigården. 
Resterende plasser er delvis reservert egne ansatte og kunder eller 
en kombinasjon av dette. Ingen av de private plassene er regulert 
iht. standardvilkår for privatrettslig parkering. Det således ingen 
håndheving og det medfører ingen reaksjon å overtre 
tidsbegrensningene. 

 

Figur 2 viser tidsrestriksjoner på parkeringsområdene, blått indikerer inntil 1 times 
parkering og rødt inntil 2 timers parkering. 
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2.3 Reservasjoner 

Forflytningshemmede: Blant de offentlig skiltede 
parkeringsplassene er det 10 plasser som er avsatt for 
forflytningshemmede i Egersund sentrum. Av disse ligger 4 på 
”Gruset” bak Taxi-boden, noe som er relativt usentralt i forhold til 
bruk av sentrumsfunksjonene på den andre siden av Lundeåna. 
Veiledende anbefalt andel reserverte plasser, er 5 %, noe som 
tilsvarer 24 plasser. Beliggenhet er imidlertid også av stor viktighet 
for forflytningshemmede. 

Blant de private P-plassene er det avsatt 4 plasser for 
forflytningshemmede, hvorav 3 ligger ved ”Spinnerigården” 

kjøpesenter og 1 ved Lundeåne omsorgssenter. I forhold til ønsket 
om 5 % andel for forflytningshemmede, er det også her en 
underdekning. 

Ansatt- og kundeparkering: Blant de offentlige skiltede plassene 
er det registrert 14 P-plasser reservert for kommunen. Noen av 
plassene er på veg åpen for allmenn ferdsel, mens noen fremstår 
mer som private områder. 

Blant de private plassene er det registret ca 200 P-plasser som er 
reservert enten for ansatte, eller kunder og ansatte. Hovedtyngden 
av disse ligger i private områder i sonen mellom Strandgaten og 
sjøen. 

 

Figur 3 viser reservasjoner knyttet til parkeringsplassene. 
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2.4 P-tilbudets struktur 

Vi ser av registreringene at korttidsparkeringen er hensiktsmessig 
etablert i de sentrale delene av sentrum. En stor del av denne 
parkeringen er heftet med reservasjoner som i sum gjør det 
vanskeligere for besøkende å finne parkering.  

Et sentralt tema knyttet til parkering er skillet mellom ansatte og 
kunder, dvs langtidsparkering og korttidsparkering. Vi ser imidlertid 
av figurene at det er et stort samsvar mellom sum ansatte og 
kundeintensive arbeidsplasser. Egersund sentrum er kompakt. Det 
er også stort samsvar mellom kundeintensive arbeidsplasser og 
konsentrasjon av parkeringsplasser. Se Figur 5 og Figur 6. 

 

Figur 4 viser konsentrasjon av parkeringsplasser. 

 



Parkeringsutredning Egersund sentrum 10 

 

Eigersund kommune Asplan Viak AS 
 

 

Figur 5 viser konsentrasjon av ansatte i Egersund sentrum. 

 

Figur 6 viser kundeintensive arbeidsplasser og konsentrasjon av parkeringsplasser. 
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2.5 Juridiske betraktninger 

Egersund sentrum har en omfattende regulering av parkering ved 
hjelp av skilt. Antall skilt og typer reguleringer er mangfoldige, og 
det er svært krevende for trafikkanter å oppfatte den til enhver tid 
gjeldende regulering. 

Rv 44 og Strandgaten er i gjennomgående regulert med 
parkeringsforbud. Det er etablert gågater med to forskjellige 
reguleringer, og 4 ulike parkeringssoner. Det er etablert avvikende 
regulering på svært mange strekninger innenfor P-sonene. Mye 
tyder på at omskiltinger gjelder så stor del av veistrekningene, at 
soneskiltingen vil være i strid med skiltforskriften. Enkelte 
skiltkombinasjoner er kompliserte, og kan også være i strid med 
skiltforskriften. Dette gjelder bl.a. der det er satt opp underskilt til 
parkeringssoneskilt. På enkelte områder foreligger det en 
forskriftsstridig blanding av offentlige og private skilt, bl.a. ved at det 
er skiltet reservert parkering på plasser som åpenbart ligger på veg 
som også er omfattet av offentlige skiltreguleringer.  

Slik skiltingen er, bærer den mer preg av å være informasjon enn 
juridiske reguleringer, hvoretter håndheving av bestemmelsene nok 
kan være relativt komplisert på en del steder. Vi vil sterkt anbefale 
at kommunen tar en kritisk gjennomgang av hensikten med 
skiltingen og deretter ser på muligheten for å forenkle den. Det bør 
være mulig å foreta de nødvendige reguleringer med et betydelig 
lavere antall skilt enn dagens løsning. Både estetisk og 
vedlikeholdsmessig vil det være noe å hente på en slik opprydding.  



Parkeringsutredning Egersund sentrum 12 

 

Eigersund kommune Asplan Viak AS 
 

3 PARKERINGSBEHOV 

For å vurdere parkeringsbehovet i Egersund sentrum kan vi 
innledningsvis sammenlikne med en tilsvarende by. Det blir noe 
forenklet, blant annet kan parkeringspolitikk være annerledes. Det 
gir imidlertid et bilde. 

 

3.1 Sammenligning 

Vi kan sammenlikne Egersund sentrum med Mandal når det gjelder 
størrelse og type oppland. En annen grunn til at det er fornuftig å 
sammenligne med Mandal, er at byen har en etablert 
parkeringspolitikk og en moderne kommunal driftsorganisasjon for 
parkering. All parkering i Mandal sentrum, både langtids- og 
korttidsparkering er avgiftsbelagt. 

 Innb. Ant p-pl. 
Egersund sentrum 13.500 970 (480 off) 
Mandal sentrum 14.000 Ca 1300 (850 off) 

 

I Mandal reguleres korttidsparkeringen med avgifter, dvs stor 
attraktivitet gir høyere pris, og de mest attraktive plassene har 
progressiv takst (man betaler høyere pris pr time jo lenger man 
parkerer). Systemet gir mulighet for å stå parkert relativt lenge også 
i sentrale områder, men prisen blir høy for lange P-tider. 

I P-husene og på plasser i sentrums randsone, tilbys rimelig dags- 
og døgnparkering. I gjennomsnitt har Mandal en inntekt på ca 8000 
kr pr avgiftsplass pr år. 

Det er under bygging ca 140 kundeparkeringsplasser til i sentrum 
knyttet til rutebilstasjonen og nytt Amfi-senter. 

Mandal har noe flere parkeringsplasser enn Egersund sentrum og 
ca 410 av de offentlig skiltede plassene er i parkeringshus/fjellhall. I 
2004 etablerte Mandal kommune et eget parkeringsselskap. I tillegg 
er ca 110 av ca 450 private plassene i Mandal avgiftsplasser, driftet 
av et kommunalt aksjeselskap opprettet for formålet. 

3.2 Antall plasser 

Med bakgrunn i observert bruk av tilgjengelige P-plasser, synes det 
rimelig klart at Egersund trenger å bedre tilgjengeligheten til 
sentrum. En kombinasjon av økt tilrettelegging for sykling og 
kollektive reisemidler, vil kunne redusere behovet for 
langtidsplasser, og derved frigjøre plasser til ønsket 
korttidsparkering for kunder til sentrum. Dette vil gi en mer effektiv 
utnyttelse av de til enhver tid tilgjengelige parkeringsressursene. 
Det er allikevel lite sannsynlig at man oppnår en tilstrekkelig bedring 
i tilgjengeligheten bare med disse tiltakene. Bilandelen av det totale 
antall reiser er tradisjonelt relativt høy i mindre byer, grunnet blant 
annet begrenset kundegrunnlag for kollektivtrafikken. Vår anbefaling 
er derfor å etablere en økning i parkeringskapasiteten i sentrums 
randsone, og kombinere dette med en effektivisering av 
korttidsparkeringen i selve sentrum. 

På kort sikt børe det foretas noen registreringer av parkeringstid og 
utnyttelsesgrad på parkeringsplassene i sentrum. Dette vil gi et 
bedre grunnlag for å vurdere andelen langtidsparkering på de 
plassene som egentlig er avsatt til korttidsparkering, og omvendt. 

Som langsiktig politikk bør man satse på til enhver tid å ha et 
nødvendig minimum av langtidsparkeringsplasser, slik at Egersund 
sentrum opprettholder sin attraktivitet som et sted for nye 
etableringer. 
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Det bør videre satses på å utvide korttidsparkeringen, slik at 
Egersund sentrum til enhver tid oppleves som lett tilgjengelig for 
kunder og servicekjøretøy. 

I et lengre perspektiv vil noen parkeringsplasser gjerne bli sanert 
bort samtidig som det totale behovet vil kunne øke. Det vil være 
behov for å sikre arealer til fremtidig parkering i en eller flere 
etapper. Det er også av betydning å få samlet allment tilgjengelig 
parkering og spesielt mer langtidsparkering i større anlegg. Sentralt 
beliggende gateparkering må reserveres korttidsparkering. 

Med utgangspunkt i sammenlikningen med Mandal, umiddelbare 
betraktninger av dagens situasjon i Egersund sentrum og 
sannsynligheten for noe mindre sanering av parkeringsplasser 
vurderer vi at det er behov å starte planlegging av et antall nye 
parkeringsplasser på i størrelsesorden 2-300 plasser, samlet i ett 
relativt sentralt beliggende anlegg. Det kan i tillegg være 
hensiktsmessig å ha en formening om hvor ytterligere et anlegg bør 
ligge for å sikre arealer på noe lengre sikt, uten at det tas stilling til 
bygging nå.  

Det er behov for å foreta detaljstudier for å kartlegge behovet for 
hhv korttidsparkering og langtidsparkering. Dette for å få vurdert 
balansen mellom disse.  

I det videre går vi inn på en betraktning av mulige nye anlegg. 

 

3.3 Mulige parkeringsanlegg 

Vi har foretatt en vurdering av en rekke mulige lokaliseringer av nye 
parkeringsanlegg. 
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Gruset I: Den rimeligste og raskeste måten å oppnå en økt 

parkeringskapasiteten på er å utvide parkeringsplassen på ”Gruset” 

mot syd, der det i dag er oppstillingsplass for buss og Taxi. 

Det kan synes som at en dagens bruk ikke er optimal. Dette betyr 
ikke at man skal nedprioritere kollektivtrafikk og buss, men at 
dagens bruk, som i stor grad synes å være regulering av ruter for 
bussen, og langtidsoppstilling for drosjene, ikke er funksjoner som 
krever en så sentral beliggenhet. Bussene kan med fordel regulere 
rutene lenger ut fra sentrum (eksempelvis ved Jernbanestasjonen?) 
men ha ordinære stopp i sentrumsområdet. 

Når det gjelder drosjer, vil det tilsvarende søkes andre og mindre 
sentrale områder for langtidsoppstilling, som kan fungere like godt 
som dagens løsning. 

En utvidelse av ”Gruset vil kunne gi ca 85 nye P-plasser.  

Figur 7 viser mulig utvidelse av parkeringsplass på Gruset, ca 85 ny 
plasser.  
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Gruset II: Nytt Dekke over dagens P-plass på ”Gruset”  vil kunne gi 

ca 230 nye parkeringsplasser. Dagens P-plass kan senkes noe, 
spesielt mot nord, slik at anlegget vil kunne etableres i begrenset 
høyde. I 2 plan, vil anlegget i alt kunne få ca 460 P-plasser. 

 

Figur 8 viser mulig parkeringsanlegg på Gruset, med totalt 230 nye plasser i tillegg 
til utvidelsen som vist i ”Gruset I”.. 
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Kråkefjellet: Det vil være mulig å etablere et P-anlegg i fjell under 

Kråkefjellet, med adkomst fra Rv 44. Figuren viser omtrentlig 
utstrekning av et anlegg bygget som en dobbel fjellhall i 2 etasjer. 
Man bør utrede muligheten for fotgjengeradkomst mot sentrum via 
kjøpesenteret og eventuelt sammenbygging med nytt P-anlegg som 
etableres i forbindelse med utbyggingen i området. En integrasjon 
vil gi et mer konkurransedyktig P-tilbud, og kunne gi både 
økonomiske og praktiske sambruksfordeler for begge anleggene. 
Anlegget gir også mulighet for å styre langtidsparkering for en del 
brukere, eksempelvis ansatte og brukere av småbåthavnene, slik at 
disse gruppene ikke skal konkurrere med kunder om de mest 
attraktive korttidsplassene.  

 

Figur 9 viser mulig parkeringsanlegg i fjell under Kråkefjellet, total ca 300 nye 
plasser. 
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Spinnerigaten/Lundeåne: Parkeringsplassen for Lundeåne senter, 

og kjøpesenteret i Spinnerigaten kan få en underetasje. Anlegget 
kan forslagsvis etableres som et åpent anlegg mot elven. Dette 
innebærer at nedre plan må stenges i flomperioder. Der 
flomperiodene er av relativt kort varighet og der de kan varsles i 
rimelig tid, er dette en akseptabel løsning. Løsningen er benyttet 
med suksess andre steder, bl.a. i Lyon i Frankrike, og man sparer 
betydelige byggekostnader i forhold til å bygge et ”vanntett” anlegg.  

 

Figur 10 viser mulig parkeringsanlegg ved Spinnerigaten/Lundeåne, totalt ca 50 
nye plasser. 
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Areneset: Areneset kan få en parkeringsetasje under bakken. En 

parkeringsetasje med vist utstrekning kan få i størrelsesorden 130 
parkeringsplasser.  

Utfordringene knyttet til bygging her er at anlegget må bygges 
vanntett, og med forankring ned i underliggende fjell. Vi vet ikke 
hvor langt det er til fjell på ulike deler av tomten. En annen 
utfordring er trafikkavvikling i byggeperioden, siden anlegget 
forutsetningsvis skal ligge delvis under eksisterende vei. Man kan 
tenke seg trafikken mellom Jernbaneveien og Strandgaten lagt 
langs kaikanten i byggeperioden, men alle løsninger vil her gi en del 
kostnader og komplikasjoner. Anlegget vil ha en svært god 
beliggenhet i forhold til trafikkårene i sentrum.  

 

Figur 11 viser mulig nytt parkeringsanlegg under Areneset, totalt ca 130 nye 
parkeringsplasser. 
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Strandgaten: Nytt fjellanlegg syd for sentrum, med ca 300 plasser. 

Vist utstrekning gir rom for en dobbel fjellhall i 2 etasjer, med 
adkomst fra Strandgaten v/Havnevesenet. Det kan tenkes flere 
alternative plasseringer og adkomster i dette området. Ut over å 
dekke et lokalt behov for parkering knyttet til virksomheter og 
offentlig service i området, kan et P-anlegg i dette området fungere 
som langtidsparkering for ansatte i sentrum. Siden gangavstandene 
blir relativt lange for noen, er forutsetningen trolig at det etableres 
en troverdig håndheving av restriksjonene på langtidsparkering i 
bykjernen.  

 

Figur 12 viser mulig parkeringsanlegg ved Strandgaten, totalt ca 300 nye 
parkeringsplasser. 
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Kontrari: Det vil være mulig å etablere et P-anlegg under 

fjellområdet ”Kontrari” på vestsiden av vågen. For å få til en attraktiv 

forbindelse mellom P-anlegget og byen, må det anlegges en 
gangbro mellom Lindøyveien og Jernbaneveien, noe som fordyrer 
alternativet med ca 17 mill kroner. Gangavstanden vil uansett bli 
lang, og anlegget vil således ikke ha så gode forutsetninger for å 
fungere som korttidsparkering for sentrum.  

 

Figur 13 viser mulig parkeringsanlegg under Kontrari, på vestsiden av vågen, totalt 
ca 300 plasser. 
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3.4 Nøkkeltall bygging av P-anlegg 

Byggekostnader for nye parkeringsanlegg vil selvsagt variere i stor 
grad med mange faktorer, bla: 

 Markedet for entreprenørtjenester 

 Tomtens beliggenhet, størrelse og arrondering  
 Bygging over eller under bakken 
 Typen bygg, antall etasjer 
 Osv 

 

Bransjetall for bygging av P-hus i dag tilsier at følgende tall kan 
legges til grunn: 

 Parkering på mark  kr   12 –  16 000 pr plass 
 Åpent P-hus   kr   95 – 125 000 pr plass 
 Lukket P-hus   kr  125 – 160 000 pr plass 
 Lukket P-hus i kjeller 1 etg. kr  175 – 260 000 pr plass 
 Lukket P-hus i kj., fl. etg. kr  250 – 500 000 pr plass 
 Fjellanlegg   kr 200 – 300 000 pr plass 

 

I våre kostnadsestimater for de foreslåtte lokaliseringene av nye P-
anlegg, har vi lagt til grunn disse kostnadstallene justert for antatte 
spesielle utfordringer knyttet til den enkelte lokalitet. 

For nedsenket og forankret P-anlegg på Areneset, har vi innhentet 
kostnadstall fra et nylig kalkulert anlegg av tilsvarende karakter i 
Mandal. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til dybde til fjell, 
utfordringer mhp. spunting og muligheten for å oppnå en tørr 
byggegrop og lignende. En tilsvarende usikkerhet hefter ved tallene. 

Kostnadene med gangbroen er tatt fra en nylig kalkulert gangbro på 
120 meter i Kvinesdal. Usikkerheten i kostnader er primært knyttet 

til hvor langt fritt spenn en bro evt. får, noe som er avhengig av hvor 
langt ut i vannet det kan settes fundamenter. 

Under disse forutsetningene har vi utarbeidet følgende grove anslag 
på kostnader knyttet til det enkelte alternativet: 

P-anlegg Antall nye pl. Kostnad Pris pr. plass 

Gruset I: Utvidelse 85 400 000 4 706 

Gruset II: Nytt dekke 

over Gruset  230 33 500 000 145 652 

Kråkefjellet: Nytt P-

anlegg i fjell 300 82 000 000 273 333 

Spinnerigt./Lundeåne: 

Nytt P-anlegg ved elv 50 13 000 000 260 000 

Areneset: Nytt P-anlegg i 

ett plan under vei 130 50 000 000 384 615 

Strandgaten: Nytt 

fjellanlegg sentrum syd 300 79 000 000 263 333 

Kontrari: Nytt fjellanlegg 

inkl gangbro 300 99 000 000 330 000 
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3.5 Vurdering av anleggene 

Vi har i det videre gjort noen trafikale og parkeringsmessige 
vurderinger av å etablere de ulike anleggene. Hovedtrafikken 
kommer i dag inn Rv 44, jevnt fordelt fra nord og sørøst. En relativt 
liten del kommer sørfra langs Strandgaten.  

Når det gjelder bygging av nye anlegg vil man måtte ta standpunkt 
til hvordan anleggene skal finansieres. Hvis parkeringen forutsettes 
å være selvfinansierende, altså at man innfører avgifter som dekker 
kapital- og driftskostnader, vil det trolig være vanskelig å forsvare de 
anleggene som har høyest byggekostnad.  

Eksempelvis må et lukket P-anlegg med byggekostnad på 250.000 
kr/plass, måtte generere ca 18 000 kr pr år i inntekt for å kunne 
dekke kapital og driftskostnader over tid.  

Hvis det etableres avgift på p-anlegg som ligger i utkanten av den 
sentrale sentrumskjernen så bør den sentrale sentrumskjernen 
også få avgiftsparkering. Dette for å harmonisere virkemiddelbruken 
i området og ikke skape ytterligere press i den sentrale 
sentrumskjernen. Man kan imidlertid vurdere progressive satser 
eller tidsrestriksjoner i tillegg. 

Parkeringsanleggene vil som utgangspunkt spesielt henvende seg 
til langtidsparkering og blant annet arbeidsreisende. Det gjør at 
toppene i trafikken til og fra anleggene spesielt vil skje i rushtiden. 
Dette vil ikke være typiske kortidsparkeringsanlegg hvor trafikken er 
noe mer jevnt spredt ut over dagen. Det vil uansett være et naturlig 
mål å søke å begrense og konsentrere trafikken rundt få gater. 
Dette gir minst mulig sjenanse for annen aktivitet og mer rom for 
fotgjengere. 

 

 

Figur 14 viser en samlet oversikt over mulige plasseringer av nytt 
parkeringsanlegg. 

 

Gruset I fremstår som et relativt enkelt tiltak som kan gjennomføres 
raskt (85 plasser). Gruset II fremstår som et relativt rimelig og 
oversiktelig prosjekt. Prosjektet krever en inntjening på 10.500 per 
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plass per år for å gå rundt. Begge prosjektene utløser et bra antall 
parkeringsplasser og oppnår synergieffekter med allerede etablert 
parkeringsanlegg. Med Gruset II vil anlegget i sum være et sentralt 
og beleggsmessig fleksibelt parkeringsanlegg. Området er meget 
sentralt i forhold til eksisterende hovedveinett og innfartsåre Rv 44. 

Spinnerigaten/Lundeåne er et mindre anlegg, men med noe synergi 
med eksisterende parkering. Anlegget vil i sum gi et bidra til 
parkeringen i byen, men ikke være en vesentlig driver som sentralt 
og beleggsmessig fleksibelt parkeringsanlegg. Anlegget ligger tett 
på innfartsåren Rv 44. 

Kråkefjellet, Strandgaten og Kontrari forutsetter at det rent 
anleggsteknisk er hensiktsmessig å bygge et stort antall 
parkeringsplasser i et første byggetrinn. Disse anleggene er 
forutsatt bygget med ca 300 parkeringsplasser, noe som gir rom for 
god beleggsmessig fleksibilitet.  

Kråkefjellet får en svært god beliggenhet med egen gangatkomst 
mot sentrum. Kråkefjellet anbefales med utgangspunkt i lokalisering 
og kostnad som et anlegg som evt kan bygges etter man har sett 
effektene av en full utbygging på ”Gruset” og effektiv håndheving av 
korttidsparkeringen i sentrum. Atkomst og grunnforhold må vurderes 
nærmere.  

Strandgaten ligger et godt stykke fra det sentrale sentrum. Denne 
løsningen vil resultere i at mye trafikk må inn en gate som er relativt 
smal. Med tanke på at det finnes andre alternativer synes denne 
løsningen som trafikkmessig noe mindre optimal enn de mest 
sentrale løsningene. Løsningen vil være interessant hvis det kan bli 
fylt og løser et behov for aktivitet lokalt i området eller for trafikk som 
kommer sørfra langs Strandgaten. Vi er per i dag usikre på om 

markedsgrunnlaget er der. Gangavstanden inn til sentrum er lang, 
men akseptabel, gitt at langtidsparkering presses ut av sentrum. 

Kontrari ligger isolert sett med akseptabel gangavstand til sentrum. 
For hovedtyngden av befolkningen som kommer til sentrum 
innebærer anlegget unødig omvei. I den grad anlegget kan bli fylt 
med trafikk fra vest og Eigerøy vil anlegget være interessant. Vi er 
per i dag usikre på markedsgrunnlaget. 

Areneset ligger meget sentralt til. Dette er imidlertid et komplisert og 
dyrt anlegg. Anlegget vil i sum gi et vesentlig bidrag til parkeringen i 
byen, men i kraft av størrelsen likevel ikke fungere som en driver i 
sentrum, som et beleggsmessig fleksibelt parkeringsanlegg. 
Anlegget vil gi store ulemper i byggetiden, trafikalt sett og spesielt 
mhp omsetningstap for næringslivet. Våre kostnader er knyttet til at 
bunn av anlegget ligger ca 2 m under vannspeilet. Ved flere etasjer, 
vil anlegget blir mer komplekst og kostnadene vil kunne øke 
ytterligere. 

Oppsummert vurderes det at Gruset I og II er de to 
fremdriftsmessig, kostnadsmessig og lokaliseringsmessig 
alternativene som det er mest interessant å gå videre med. 
Kråkefjellet fremstår kostnadsmessig og lokaliseringsmessig som et 
godt sted for en senere utbygging etter at Gruset er utbygd. 
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4 ORGANISERING 

4.1 Kommunens grunnleggende interesser 

Eigersund kommunes grunnleggende interesse i en 
parkeringsvirksomhet med egen drift, er å ivareta trafikksikkerhet, 
fremkommelighet og miljø i byen, og etablere et økonomisk 
fundament for å videreutvikle parkeringstilbudet i sentrum.  

Det er en viktig interesse for Eigersund kommune å opprettholde og 
videre utvikle Egersund sentrum som handels- og kulturmessig 
tyngdepunkt i regionen. Interessen kan resultere i at kommunen bør 
etablere et integrert system for finansiering, forvaltning og drift av 
parkeringsinfrastrukturen i kommunen. 

Hvis situasjon blir slik at etterspørselen etter parkeringsplasser 
overstiger tilbudet, og dagens regulering av de offentlige plassene 
ikke kan gi den økte tilgjengelighet som etterspørres av 
trafikkantene, bør kommunen vurdere hvilke muligheter man har for 
å forbedre situasjonen. Samtidig bør en benytte de tilgjengelige 
virkemidlene for å utnytte parkeringstilbudet optimalt i forhold til 
transportpolitiske mål. 

Det etableres nye parkeringsplasser i forbindelse med nye private 
og offentlige byggeprosjekter. Et hovedpoeng med en ny modell fra 
kommunens side, vil da være å sikre at det som investeres i nye P-
plasser pløyes inn i felles prosjekter som styrker muligheten for å få 
til større offentlige anlegg. 

Videre blir det avgjørende at forvaltningen av P-plassene blir slik at 
bruken av plassene reguleres i tråd med en ønsket 
sentrumsutvikling. 

Parkering for kunder til handel og service må prioriteres slik at 
sentrum opprettholder konkurransekraft. Arbeidsparkering kan ha 

lengre gangavstander, og kan sees i sammenheng med 
kollektivtilbud, og gang/sykkelmuligheter. 

Bruk av frikjøpsordningen er en mulighet som kommunen kan 
benytte for å finansiere ny infrastruktur. Vi har i kapittel 5.3 sett på 
muligheten for å benytte dette verktøyet. Vi vil her beskrive noen 
premisser for å etablere en kommunal parkeringsdrift i Egersund. 

 

4.2 Konkrete oppgaver 

Rammene for utøvelse av virksomheten er det statlige regelverk for 
offentlig parkeringsvirksomhet, kommunens parkeringspolitikk og 
strategi for eierskap til virksomheten. 

En slik eierstrategi bør bl.a. inneholde avklaring av: 

 Organisasjonsform, (avdeling, etat, selskap osv.) 
 Eiers involvering, (aktiv involvering/ pådriver/ tilrettelegger/ 

finansiell kontroll) 
 Eierskap til infrastrukturen (grunn og bygninger) 
 Konkretisering av eierinteressene i forhold til de oppgaver 

selskapet skal ivareta (resultat og kvalitetskrav, samt 
rapportering på strategisk nivå) 

 Parkeringspolitiske retningslinjer, herunder: Parkeringsplaner, 
prisstrategi etc 

 

4.3 Kommunens roller, integritet i forvaltningen 

Kommunen, må gjennom underliggende virksomhet kunne utøve 
sin parkeringsvirksomhet uten å komme i konflikt med rollen som 
myndighetsutøver. 

Kommunen står fritt til å definere sine oppgaver og sin virksomhet i 
kraft av sin private autonomi. Det gjelder derfor selvsagt ikke noe 
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forbud mot å drive kommersiell parkeringsvirksomhet i kommunal 
regi. 

Kommunen fastsetter imidlertid som myndighetsutøver en rekke 
rammebetingelser for næringslivet, og kunne komme til å fastsette 
vilkår som favoriserer egen virksomhet. Ved en slik favorisering, vil 
det ikke være kommunens kommersielle virksomhet som er ulovlig, 
men de offentligrettslige vedtakene som bryter med reglene for 
maktutøvelse/maktmisbruk. Det er derfor viktig å organisere 
virksomheten slik at det ikke oppstår tvil om at kommunen utøver 
sin myndighet på en nøytral måte. En virksomhets administrasjon 
må således kunne operere selvstendig i forhold til f.eks: 

 Veimyndighetene 
 Skiltmyndigheten 
 Byplanmyndighetene 
 Bygningsmyndighetene 
 Brann og andre tilsynsmyndigheter 
 Osv. 

 

Ved å opprette et eget selskap vil man eksempelvis etablere et 
organisatorisk skille som gjør det mulig å ivareta dette hensynet. 

Ileggelse av offentligrettslige parkeringsgebyr, og tildeling av 
forskjellige typer tillatelser som har hjemmel i forskrift, vil være 
forvaltningsvedtak som kan foretas i virksomheten etter et 
delegeringsvedtak i kommunen. Med dette lagt til grunn, kan 
kommunens integritet i forhold til myndighetsutøvelsen ivaretas. 

 

4.4 Anbefalt organisering 

Offentlig parkeringsvirksomhet må etter dagens regelverk utøves av 
personell ansatt i kommunen eller i selskap eid av kommuner. 

Kommunen kan altså ikke samarbeide med private om offentlig 
parkeringskontroll. Videre kan samarbeid med andre kommuner 
bare skje gjennom et felles eid parkeringsselskap, slik regelverket i 
dag tolkes av myndighetene. 

En parkeringsvirksomhet i Eigersund kommune vil bli av begrenset 
størrelse. Det vil derfor være av interesse å se om det er grunnlag 
for å etablere et felles selskap med andre kommuner som også har 
offentlig parkeringsdrift. 

Forvaltningsenhet: Hvis kommunen bare vil etablere 

parkeringsvirksomheten som en rein forvaltningsenhet, med 
offentligrettslig håndheving og avgiftsparkering på offentlig 
trafikkareal, kan virksomheten opprettes som kommunal virksomhet, 
Kommunalt Foretak (KF), eller aksjeselskap. 

Markedsaktør: Skal virksomheten innebefatte bygging og drift av 
parkeringsanlegg, bør en vurdere etablering av et aksjeselskap. 
Dette av hensyn til at virksomheten kan komme i en 
konkurransesituasjon. Selskapet bør da ikke ha andre rammevilkår 
enn private konkurrenter. 

Vi forutsetter her hele tiden at virksomheten utfører 
parkeringsdriften som egenregivirksomhet på vegne av kommunen. 
Dette gir visse begrensninger i hvilke typer aktiviteter virksomheten 
kan delta i, osv. 

 

4.5 Videre utredning av organisasjonsmodell 

Når kommunen er kommet noe lenger i beslutningsprosessen bør 
en gjøre en nærmere vurdering av forholdet til omkringliggende 
regelverk og de oppgaver virksomheten skal utføre. Dette gjelder 
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forholdet til regelverk for offentlige anskaffelser, konkurranseloven, 
EU-reglenes bestemmelser om statsstøtte etc. 
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5 FRIKJØPSORDNINGEN 

Frikjøpsordningen er et tilbud som kommunen kan gi til utbyggere. 
Ordningen har hjemmel i plan og bygningslovens § 69. 

I form av vedtekt bestemmer bystyret at utbyggere i stedet for å 
etablere det nødvendige antall parkeringsplasser på egen tomt, kan 
betale inn et beløp til kommunen, som overtar ansvaret for å stille til 
rådighet parkeringsplasser. Utbyggere kan ikke kreve frikjøp, og 
kommunen kan i prinsippet ikke pålegge frikjøp. 

Kommunen har ikke ansvar for å etablere akkurat det antallet P-
plasser som er frikjøpt, og utbygger kjøper seg ingen særrettigheter 
i kommunens anlegg, verken hva gjelder antall plasser eller 
økonomiske betingelser for bruk av plassene. 

 

5.1 Formål med en frikjøpsordningen 

Utbygging i et tett bysentrum er ofte av liten til middels størrelse. 
Dette fører med seg at utbyggerne etablerer en rekke små og 
middelsstore parkeringsanlegg med adkomst til sin eiendom. Over 
tid gir dette som resultat at bysentrum får mange små og urasjonelle 
anlegg, og et trafikkbilde preget av adkomsttrafikk i alle 
sentrumsgatene. Kommunens mulighet for å regulere trafikk 
reduseres eller vanskeliggjøres og det blir henimot umulig å vise til 
og markedsføre det samlede parkeringstilbudet overfor 
sentrumskundene. 

En aktiv bruk av frikjøpsordningen kan bidra til at en rekke små og 
mellomstore P-anlegg ikke blir bygget, og at kommunen i stedet 
etablerer finansiell styrke til å bygge større, mer attraktive og 
rasjonelle parkeringsanlegg. Samtidig gir det utbygger muligheten til 
å utnytte, ofte små og trange sentrumseiendommer på en mer 

hensiktsmessig måte når det gjelder det primære formålet, nemlig 
handel eller annen næringsvirksomhet. 

 

5.2 Planverktøy for økt bruk av frikjøp 

Tilbud om frikjøp må være knyttet til en parkeringsnorm, slik at det 
aldri er tvil om hvilket antall plasser man er forpliktet til å 
bygge/kjøpe seg fri fra. 

Adkomst til parkeringsanlegg har trafikale konsekvenser i form av 
ulykkesrisiko og fremkommelighetsproblemer for annen trafikk, 
særlig sykkel og kollektivtrafikk. En restriktiv avkjørselspolitikk kan 
derfor være hensiktsmessig. Dette underbygger bruken av frikjøp 
fremfor etablering av uønskede utkjørsler fra private P-anlegg. Dette 
kan innarbeides i sentrumsplanens bestemmelser. 

Utbyggere vil imidlertid ofte ha behov for noen parkeringsplasser 
nær/på sin eiendom for å dekke viktige behov for driften av 
eiendommen. Det kan være leveranser, egen byggdrift, etc. Man 
bør ikke nødvendigvis frikjøpe et slikt behov, med mindre 
fellesanleggets beliggenhet er svært gunstig i forhold til 
eiendommen. 

Det bør ikke tillates etablert parkeringsdekning på bakkeplan i 
sentrum.  

 

5.3 Frikjøpsbeløpet 

Som nevnt ovenfor vil frikjøpsordningen benyttet på riktig måte, 
kunne bidra til et bedre parkeringstilbud og en mer rasjonell 
utnyttelse av næringseiendommer i sentrum. I tillegg er det 
nødvendig at ordningen fremstår som et økonomisk sett gunstig 
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alternativ for utbyggere. Dette betyr at frikjøp bør være noe 
rimeligere for utbygger, enn selv å bygge P-plassene. For 
kommunen kan dette medføre at man påtar seg et 
utbyggingsansvar som ikke fullt ut er finansiert gjennom 
innbetalingene fra utbyggere.  

Større felles parkeringsanlegg gir behov for færre plasser for å 
dekke den samme etterspørselen, fordi den ”overkapasiteten” alle 

vil legge inn i sitt anlegg for å ha god nok tilgjengelighet kan være 
mindre i et felles anlegg enn summen av det som må legges inn i 
alle småanleggene. Maksimal etterspørsel oppstår ikke samtidig for 
alle bransjer, slik at man oppnår en betydelig rasjonaliseringseffekt 
ved bygging av fellesanlegg. Denne gevinsten kan komme 
utbyggere til gode gjennom fastsetting av et frikjøpsbeløp som er 
lavere enn faktisk utbyggingskostnad for P-plassene. I tillegg til 
dette vil bruken av plassene i et felles anlegg generere 
driftsinntekter som overstiger driftsutgiftene, og gi et bidrag til 
finansieringen av anleggene. 

I Stavanger, hvor bruk av frikjøpsordningen må kunne sies å være 
en betydelig suksess ligger således frikjøpsbeløpet på under 
halvparten av byggekost for nye P-plasser i P-hus. 

Frikjøpsbeløpet i Egersund i dag, er fastsatt i vedtekt datert 
17.11.1980. Den var i 1980 fastsatt til kr 10 000,- pr plass og 
justeres hvert årsskifte iht. ”Engrosprisindeksen”. Justert for denne 

indeksen vil frikjøpsbeløpet i dag ligge på ca 27.200 kr/plass. Dette 
står selvsagt ikke i noe rimelig forhold til hva det koster å etablere 
parkeringsplasser i P-hus i dag. 

 

5.4 Forslag til nytt frikjøpsbeløp 

Byggekost for parkeringsanlegg i P-hus variere fra i størrelsesorden 
100 000 kroner pr plass i åpne P-hus over bakken, til kanskje 
300 000 kr pr plass for fjellanlegg. 

I Egersund, kan det være snakk om både P-hus, og underjordiske 
P-anlegg eller fjellanlegg. 

For å kunne si noe om hva størrelsen på frikjøpsbeløpet bør være, 
kan man sette opp en forenklet analyse av hvilke kapitalkostnader, 
driftskostnader og driftsinntekter som vil være knyttet til etableringen 
av en P-plass i et underjordisk P-anlegg. 

Tabellen under har følgende forutsetninger: 

 Byggekost pr. plass kr 125 000 og kr 250 000,- 
 20 % rasj.gevinst, dvs. 80% av frikjøpte plasser bygges. 
 Nedbetalingstid på lån 25 år 

100 % lånefinansiering av kommunens kapitalbehov.
 Kommunal finansieringsrente  5,5% 
 Driftsutgifter  kr 2 000,- og kr 2 500,- pr år pr plass 
 Driftsinntekter kr 7 000,- pr år pr plass 

(Dette tilsvarer eksempelvis, 23% belegg i 10 timer pr hverdag, 
med en timepris på kr 10,-) 

  



Parkeringsutredning Egersund sentrum 29 

 

Eigersund kommune Asplan Viak AS 
 

 
Forenklet finansiering P-plasser frikjøp, eksempel:   

Finansieringskostnader: Åpent anl Fjellanl Fjellanl 

Byggekost kr 125 000 kr 250 000 kr 250 000

Redusert byggevolum pga 20 % rasj. -kr 25 000 -kr 50 000 -kr 50 000

Frikjøpsbeløp: -kr 50 000 -kr 100 000 -kr 140 000

Kommunal investering pr frikjøpt plass 50000 100000 60000

Løpetid 25 år 25 år 25 år

Rentesats 5,50 % 5,50 % 5,50 %

Årlig finansieringskostnad  kr 3 727 kr 7 455 kr 4 473

Beregning av inntekter: 

  

 

Driftsinntekter  7 000  7 000  7 000  

Andre inntekter? 

  

 

Sum inntekter 7 000  7 000  7 000  

Årlig resultat: 

  

 

Inntekter kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000

Driftskostnad  kr 2 000 kr 2 500 kr 2 500

Finanskostnad kr 3 727 kr 7 455 kr 4 473

Resultat kr 1 273 -kr 2 955 kr 27

Belegg (%) 10 t/dg, 300 dg/år (kr 10,-/t) 23 % 23 % 23 %

Kapital kr 50 000 kr 100 000 kr 60 000

Avkastning på kapital 2,5 % -3 % 0,0 %

Nullpunktomsetning: 

  

 

Driftskostnad kr 2 000 kr 2 500 kr 2 500

Finanskostnad kr 3 727 kr 7 455 kr 4 473

Faste kostnader (nullpunktomsetning) kr 5 727 kr 9 955 kr 6 973

 

Gitt forutsetningene ovenfor, viser eksemplet følgende: 

 Med et frikjøpsbeløp på ca 50 000 kr/plass, må et åpent anlegg 
generere en driftsinntekt på mellom 5 500 og 6 000 kr/plass/år, 
for å gå i ballanse. 

 Med et frikjøpsbeløp på 100 000 kr/plass må et dyrere 
parkeringsanlegg, eksempelvis et fjellanlegg, generere en 
driftsinntekt på ca 10 000 kr/plass/år. 

 Med et frikjøpsbeløp på 140 000 kr/plass må et tilsvarende 
fjellanlegg og generere driftsinntekter på ca 7 000 kr/plass/år. 

 

Fra sammenlignbare byer i sør Norge som har innført 
avgiftsparkering, har vi eksempler på inntektsnivå på rundt 8 000 
kr/plass/år. Kommunens valg av løsning vil selvsagt også påvirkes 
av andre forhold bl.a. av næringspolitisk hensyn. 
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6 PARKERINGSNORM 

Parkeringsnormen knytter seg til spesielt til nybygg som gir 
grunnlag for trafikk som i sin tur utløser krav om parkering. 
Normene avhenger av områdets tilgjengelighet. Normene kan 
utformes på en rekke måter. Her trekkes det frem sentrale 
prinsipper som må tas med i vurderingen. 

Normverktøyet knytter seg spesielt til formålene, bolig, næring, 
handel, kontor etc. For offentlige bygg og anlegg, vil 
parkeringskravet generelt måtte vurderes noe nærmere. Dette kan 
også gjelde nærbutikker rettet inn mot en svært lokal kundekrets.

Normverktøyet kan knytte seg til bil- og sykkelparkering. 
Sykkelparkering er generelt ofte undervurdert i sentrale områder, 
med for få plasser, manglende overdekning og sikkerhet.  

 

6.1 Tilgjengelighet 

Et områdes tilgjengelighet bestemmes av hvor enkelt det er for 
mange mennesker å nå området med bil, kollektivtrafikk, sykkel 
eller til fots. Reisemiddelfordeling som vist gjennom f.eks 
reisevaneundersøkelser er et uttrykk for tilgjengelighetsprofilen til et 
område. Normtall for parkeringkrav må ses i sammenheng med 
hvor stor andel av de reisende som benytter bil, kollektiv, sykkel og 
gange til/fra aktuelt område.  

 Med høy biltilgjengelighet menes her konkurransedyktig reisetid 
med lite saktegående køkjøring og gode parkeringsforhold.  

 Med høy kollektivtilgjengelighet for et område menes at mange 
har et attraktivt kollektivtilbud til/fra området i gangavstand fra 
både start- og målpunkt for reisen kombinert med høy frekvens. 
Det innebærer både nærhet, konkurransedyktig reisetid og god 

kapasitet, slik at mange har mulighet og finner det attraktivt å 
benytte tilbudet. 

 Med høy gang- og sykkeltilgjengelighet menes at mange bor i 
kort avstand til aktuelt område, f.eks 0-3 km. Slik at mange 
finner det attraktivt å gå eller sykle fremfor f.eks å benytte bil. 

 

I områder med høy kollektiv-, sykkel- og gangtilgjengelighet kan 
normkravene til parkering være lave og restriktive. Dvs få 
parkeringsplasser per måleenhet. I områder med lav kollektiv-, 
sykkel- og gangtilgjengelighet kan normkravene til parkering være 
høye og mer åpne. Det vil være uheldig å innføre restriktive 
parkeringsnormer hvis tilgjengeligheten med andre reisemidler enn 
bil er lav. Det fører fort med seg parkeringskaos og etter hvert 
redusert konkurranseevne og attraktivitet for området. Restriktive 
parkeringsnormer må føles opp med høy tilgjengelighet for 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

 

6.2 Bilbruk og bilhold 

For boliger og boligparkering er det viktig å skille mellom bilhold og 
bilbruk. Økt bilhold er i utgangspunktet et uttrykk for økt behov for å 
bruke bil. Studier i Bergen og Oslo (TØI rapport 438/1999) viser at 
økt bilhold gir økt bilbruk og at hver bil i husholdningen ikke blir kjørt 
mindre ved økt bilhold.  

Bilbruken vist i rapporten, dvs kjørte km per bil er relativt uavhengig 
av bosteds avstand til sentrum. Det kan tyde på at behovet for bil er 
betydelig i hverdagen, f.eks knyttet til arbeidsreiser. Det som 
imidlertid nyanserer bildet i den samme TØI-rapporten er at det er 
forskjell i bilhold avhengig av bosted. Bilholdet i sentrum (ca 0,25 
biler per person over 17 år) var halvparten av bilholdet 10 km 
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utenfor sentrum (ca 0,5 biler per person over 17 år). Etter 10 km er 
bilholdet stabilt på ca 0.5 biler per person over 17 år.  

Det synes å være en sammenheng mellom bilhold og behov. Er 
alternativene gode (god kollektivtilgjengelighet eller kort avstand til 
f.eks jobb) evt kombinert med at biltilgjengeligheten er dårlig (lite 
parkering) så reduseres bilholdet. 

 

6.3 Minimums-, fast- og maksnorm 

Normen kan lages i form av minimumsnorm, fastnorm og 
maksimumsnorm.  

 Normen brukes typisk utenfor sentrumsområder, sentrale 
områder, store arbeidsplass- og/eller handelsområder. 
Minimumsnorm brukes når tilgjengelighet til og fra området 
primært er avhengig av bil. Dvs, at gang,- sykkel- og 
kollektivtilgjengligheten til og fra området ikke er særlig god. 
Frikjøpsordningen kan knyttes til minimumsnormer. 

 Fastnorm benyttes typisk i sentrumsområder, sentrale områder, 
store arbeidsplass- og/eller handelsområder hvor gang-, sykkel- 
og kollektivtilgjengeligheten generelt er god. Tilgjengelighet til 
området må fremdeles i stor grad baseres på bil. 
Frikjøpsordningen er vanlig å benytte knyttet til fastnormer.

 Maksnormer benyttes typisk i større byer hvor tilgjengelighet 
primært skjer til fots, med sykkel og kollektivtrafikk. 
Kollektivtrafikken fremstår her som et bærende element, robust, 
forutsigbar, med god kapasitet og høy frekvens. Bilen blir her av 
noe mindre betydning og fremstår ofte som mindre attraktiv enn 
alternativene. Frikjøpsordningen kan i utgangspunktet ikke 
knyttes til rene maksnormer, da det ikke er noe avklart antall 
parkeringsplasser å kjøpe seg fri fra. 

 

Det kan synes som mest hensiktsmessig å basere seg på fastnorm 
for Egersund sentrum.  

 

6.4 Måleenhet 

Parkeringsnormen kan knyttes til areal, enheter (f.eks bolig) eller 
antall rom.  

 Areal er en måleenhet som for større utbygginger som helhet 
kan fungere godt, f.eks 1 parkeringsplass per 100 kvm bygd 
gulv, BRA. En fordel med måleenheten er at den er enkel og 
entydig å forholde seg til. Enheten brukes gjerne uavhengig av 
arealformål. En ulempe er spesielt knyttet til leilighetsprosjekter 
med mange små boenheter, f.eks på 30 kvm. Det fører til at 
mange boenheter fort kan stå uten parkeringsplass. 

 Per enhet, f.eks bolig. Dette er et mål som trenger nærmere 
detaljering knyttet til størrelsen på boenheten. Det eksisterer 
også normer knyttet til antall rom. Dette kan imidlertid bli 
misbrukt ved å bygge færre rom ved godkjenning og supplere i 
etterkant. En fordel med måleenheten er at den kan skreddersys 
for ulike boligstørrelser og formål. En ulempen er at det fort kan 
bli en stor mengde varianter av normer tilpasset ulike typer 
formål, handel, kontor etc. Detaljeringen blir fort større enn 
muligheten til å treffe parkeringsbehovene til ulike formål. 

 

En enkel norm gjør håndhevingen enkel. Det taler for noe i retning 
av en arealbasert norm. For å fange opp uheldige forhold spesielt 
knyttet til små boenheter kan det sammen med et arealkrav settes 
opp et krav knyttet til antall boenheter. Tilsvarende må det ses 
spesielt på spesielle bygg, f.eks forsamlingslokaler. 
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Kravene eller fleksibiliteten innenfor kravet vil kunne variere 
avhengig av om parkeringen spesielt tilknyttet bolig tilbys med frie 
eller reserverte plasser. Med reserverte plasser reduseres 
fleksibiliteten i større anlegg betydelig. 

Parkering må tilrettelegges både for bosatte, ansatte, gjester og 
kunder. For boliger vil gjesteparkering f.eks kunne utgjøre i 
størrelsesorden 20 % av parkeringen på dagtid. Det er av betydning 
for å vurdere et skille mellom parkering i lukket anlegg og parkering 
tett på hovedinngang. 

 

6.5 Bygningers livsløp   

Parkeringsnormen vil generelt gjelde ved nybygging. Ved bruk av 
parkeringskrav knyttet til areal er normen svært enkel å bruke ved 
økning av areal, ombygging, bruksendringer eller rehabilitering, 

Ved bruk av enhetskrav blir det derimot fort mer saksbehandling 
knyttet til ombygging, bruksendringer, rehabilitering. 

 

6.6 Kommunesamarbeid og koordinering 

Det er fra fylkeskommunalt nivå generelt signalisert at 
parkeringspolitikken og parkeringsnormer bør koordineres på tvers 
av kommunegrenser. Det innebærer dels felles forståelse, dels 
felles prinsipper for utvikling av politikken og normene og dels felles 
politikk og normer. 

 

6.7 Prinsipielt forslag til norm 

Krav til parkeringsdekning må tilpasses ulike områder 
mobilitetsprofil. Et område med høy kollektivtilgjengelighet kan ha 
lavere parkeringsdekning enn et område med lav 
kollektivtilgjengelighet, Dette må studeres noe nærmere. Generelt 
synes et normkrav for Eigersund kommune prinsipielt å kunne 
være:  

 Sentrale områder, målpunkt og sentrumsområder bør få et 
fastkrav knyttet opp mot frikjøp og andre styrende virkemidler 
som avkjørselsrestriksjoner. 

 Omkringliggende områder bør i utgangspunktet få en 
minimumsnorm.  

 ”x parkeringsplasser per 100 m2 BRA” for alle formål, med 
tilleggskrav knyttet til bolig. 

 For boliger under 100 m2 BRA gjelder i tillegg spesielt at det må 
bygges minimum ”x parkeringsplasser per bolig”. 
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053/14 Kommunestyret 29.09.2014

Parkering i Eigersund kommune organisering

Sammendrag:
Parkering og parkeringskontroll er en tematikk som skaper mye engasjement. Når det i tillegg er slik
at det som kan virke som både fornuftige og hensiktsmessige måter å håndtere dette på ikke er
realiserbart utifra lover og regler på området skaper dette et ytterligere engasjement. Rådmannen
må ærlig innrømme at det som virket som et greit sakskompleks var en mye tyngre materie enn
forventet. Det har bidratt til at ting har tatt mye lenger tid enn planlagt.

Det er likevel slik at det nå må gjøres en innsats for å få saken på sporet igjen – slik at det kan meisles
ut gode løsninger for fremtiden til glede for de handelsdrivende, publikum og våre innbyggere. Målet
er et attraktivt og aktivt sentrumsområde som er godt parkeringsmessig organisert til glede for både
bilister, syklister og fotgjengere. I dette er det selvsagt også svært sentralt å ivareta den universelle
utformingen – og la dette være en integrert del av alle fysiske endringer.

For å sette fart i prosessen vil rådmannen anbefale at det etableres et interimstyre hvor rådmannen
sørger for at styret får den administrative hjelpen de har behov for i arbeidet med å få på plass en
hensiktsmessig og god parkering og parkeringskontroll i Eigersund kommune. For rådmannen er det
to hovedretninger det bør arbeides videre med:

Etablere et eget kommunalt parkeringsselskap etter modell fra Sandnes Parkering KF
Inngå et utvidet samarbeid med ekstern kommunal aktør, f. eks Sandnes Parkering KF

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2014:

Formannskapet innstiller til kommunestyret

Følgende personer oppnevnes som Eigersund kommunes representanter til interimsstyret 
som skal ta stilling til den videre organiseringen av parkering og parkeringskontroll i 
Eigersund kommune: 
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Leder:
Nestleder:
Styremedlem: 

Varamedlemmer i rekkefølge: 
1.
2.
3.

• Rådmannen fremmer i samarbeid med interimsstyret en sak med forslag til Eigersund 
kommunes representanter til et evt styre og vedtekter etter at formål, eierstruktur, 
aksjekapital, styresammensetning, finansiering og driftsgrunnlag mv. er avklart i 
samarbeid med andre eksterne aktører som er aktuelle. 

• Det gis fullmakt til å forhandle om løsninger med eksterne kommunale aktører. En evt 
avtale om slikt samarbeid skal fremlegges for politisk godkjennelse av formannskap og 
kommunestyre. 

• Rådmannen stiller sekretariatsfunksjon tilgjengelig for interimsstyret. 

24.09.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
«Leder: Kjell Vidar Nygård (H) 
Nestleder: Arild Spetland 
Styremedlem: (fremmes i kommunestyret) 

Det oppnevnes  ikke varamedlemmer.» 

Votering:
Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag vedtatt med 10 mot 1 stemme. (FrP)

FS 084/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret 

1. Følgende personer oppnevnes som Eigersund kommunes representanter til 
interimsstyret som skal ta stilling til den videre organiseringen av parkering og 
parkeringskontroll i Eigersund kommune: 

   Leder: Kjell Vidar Nygård (H) 
Nestleder: Arild Spetland 
Styremedlem: (fremmes i kommunestyret) 

Det oppnevnes ikke varamedlemmer. 

2. Rådmannen fremmer i samarbeid med interimsstyret en sak med forslag til Eigersund 
kommunes representanter til et eventuelt styre og vedtekter etter at formål, eierstruktur, 
aksjekapital, styresammensetning, finansiering og driftsgrunnlag mv. er avklart i 
samarbeid med andre eksterne aktører som er aktuelle. 
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3. Det gis fullmakt til å forhandle om løsninger med eksterne kommunale aktører. En 
eventuell avtale om slikt samarbeid skal fremlegges for politisk godkjennelse av 
formannskap og kommunestyre. 

4. Rådmannen stiller sekretariatsfunksjon tilgjengelig for interimsstyret. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

29.09.2014 Kommunestyret

Møtebehandling:

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
«Ordføreren får fullmakt til å oppnevne den siste representanten til interimstyret.»

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:
«Rådmannen legger frem en sak der det utarbeides vedtektsendringer og eierstrategi endringer.
Slik at ansvar for parkering kan legges inn i Egersund Næring og Havn KF.»

Votering:
Formannskapets innstilling med ordførerens tillegg enstemmig vedtatt.
Bjellås forslag falt med 27 mot 4 stemmer for. (FrP)

KS 053/14 Vedtak:

1. Følgende personer oppnevnes som Eigersund kommunes representanter til 
interimsstyret som skal ta stilling til den videre organiseringen av parkering og 
parkeringskontroll i Eigersund kommune: 

   Leder: Kjell Vidar Nygård (H) 
Nestleder: Arild Spetland 
Styremedlem: Ordføreren får fullmakt til å oppnevne den siste representanten til 

    interimstyret. 

Det oppnevnes ikke varamedlemmer. 

2. Rådmannen fremmer i samarbeid med interimsstyret en sak med forslag til Eigersund 
kommunes representanter til et eventuelt styre og vedtekter etter at formål, eierstruktur, 
aksjekapital, styresammensetning, finansiering og driftsgrunnlag mv. er avklart i 
samarbeid med andre eksterne aktører som er aktuelle. 

3. Det gis fullmakt til å forhandle om løsninger med eksterne kommunale aktører. En 
eventuell avtale om slikt samarbeid skal fremlegges for politisk godkjennelse av 
formannskap og kommunestyre. 

4. Rådmannen stiller sekretariatsfunksjon tilgjengelig for interimsstyret. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ved budsjettbehandling for 2013 fattet kommunestyret den 17.12.12 vedtak sålydende:

Pkt. 31b: Rådmannen fremmer en sak om regulering og utvidelse av antall parkeringsplasser i
Egersund sentrum både på kort og lengre sikt. Løsningene skal være selvfinansierende, og ulike
modeller for regulering vurderes.
Saken skal belyse:

Parkeringskontroll med et spesielt fokus på automatiserte løsninger.
Ulike muligheter for å øke antall parkeringsplasser.
Det vurderes samarbeid med private aktører.

Det ble i sak KS 029/13 fattet følgende vedtak:

1 a Gjennom samarbeid med private har kommunen som mål å etablere minst 150 nye
offentlige langtidsparkeringsplasser. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med investorer
og næringsinteresser med sikte på å etablere et AS som står som eier av eventuelle nye
parkeringsanlegg. Avtaler skal godkjennes av kommunestyret.

1 b. Ved godkjent reguleringsplan for Gruset fremmer rådmannen en sak for kommunestyret
som belyser status i etableringen av nye parkeringsanlegg.

2 a. Det innføres parkeringskontroll i hele kommunen innen 01.01.14.
2 b. Gratisparkering i sentrum utvides til 2 timer på Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset

og ute ved kulturskolen.
2 c. Det opprettes et parkeringsselskap som får ansvar for all parkeringsdrift, parkeringskontroll

og eventuelt myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen gis fullmakt til å utrede
organiseringen av et slikt selskap, og alternative former for parkeringskontroll med et særlig
fokus på automatiserte løsninger.

2 d. Det innføres parkeringsavgift utover to timer på plasser som i dag defineres som offentlige
korttidsparkeringsplasser i sentrum innen nye langtidsparkeringsplasser er realisert. Dette
gjelder områdene Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved kulturskolen.

2 e. Det innføres parkeringsavgift på langtidsparkeringsplasser fra samme tidspunkt som i punkt d.
3. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales en årlig avgift på kr

1.000, pr. kort pr. år. Ordningen trer i kraft ved fornyelsen av kort for 2014.

Formannskapet fattet følgende vedtak i sak FS 059/14
Formannskapet ber Rådmannen ta kontakt med Sandnes parkering KF for et samarbeid.
Formannskapet ønsker en sak på dette til møtet i august 2014.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund kommune har ved tidligere anledning engasjert Asplan Viak AS til å utarbeide en
parkeringsutredning/analyse for Egersund sentrum, datert 27.01.09. Rapporten ble behandlet av
kommunestyret den 09.03.09.

I rapporten fra Asplan Viak fremgår følgende nøkkeltall:

Samlede offentlige og private parkeringsplasser i sentrumsnært område er ca. 970 plasser.

Offentlige parkeringsplasser utgjør til sammen ca. 480 plasser, hvorav ca. 200 er uten
tidsbegrensning og ca. 280 er korttidsparkeringsplasser.
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Hovedtyngden av korttidsparkeringsplassene er lokalisert i sentrumskjernen –
Areneset/Torget. Det er også noen korttidsparkeringsplasser rundt kirken, ved Rådhuset og
ute ved Kulturskolen.

Hovedtyngden av langtidsparkeringsplassene er lokalisert til Gruset.

Av de ca. 490 private parkeringsplassene, er ca. 65 % allmenn tilgjengelige
kortidsparkeringsplasser ved kjøpesenter som Amfi og Spinnerigården. De øvrige private
plassene er delvis reservert egne ansatte og kunder eller en kombinasjon av dette.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen har gjort flere forsøk på å finne frem til gode parkeringsløsninger som
tilfredsstiller tidligere politiske vedtak. Dette har på en del punkter vist seg vanskelig å få til.
En av hovedutfordringene har vært å forene ønsket om å definere offentlige
kortidsparkeringsplasser i sentrum som både gratis (2 første timer) og avgiftsbelagt (utover 2
timer). Det har i denne forbindelse vært kontakt opp mot Vegdirektoratet som hevder at
dette er en ordning som ikke er i tråd med gjeldende lov og regelverk. Denne
problemstillingen er også drøftet med Sandnes Parkering KF som bekrefter at dette er to
ulike parkeringsregimer som er uforenelige med hverandre så lenge det er tale om parkering
på offentlig grunn.

Det er Statens vegvesen ved Vegdirektoratet som behandler søknad om å overføre
parkeringskontrollen til kommuner som ønsker dette. Kravene som stilles til en slik
overføring av myndighet er strenge. Pr i dag er det Politiet som har dette ansvaret og
myndigheten i Eigersund kommune.

Vi har på et tidligere tidspunkt fått et forhåndstilsagn på at kommunen kan gis myndighet til
å håndtere parkeringskontrollen i kommunen. Et av de krav som stilles er at kontrollen skal
gjelde hele kommunen, jfr nedenforstående lovhjemmel. Dette var et krav som Eigersund
kommune ikke klarte å finne en løsning på i 2011. Rådmannen er av den oppfatning at det
må formuleres en ny søknad om å få overført myndigheten til å forestå parkeringskontrollen
i kommunen. En slik søknad kan med fordel utarbeides med mal i tidligere søknad.

§ 18.Kommunal håndheving
Vegdirektoratet kan, etter søknad fra en kommune, tildele kommunen myndighet til å ilegge
gebyr etter § 14, jf vegtrafikkloven § 31 a. Uttalelse fra vedkommende politimester skal følge
søknaden.

Myndighet etter første ledd skal omfatte hele kommunen, og alle typer stans og
parkeringsovertredelser som kan medføre gebyr.

Rammeverk
Det er viktig at det for parkeringsområdet utarbeides et rammeverk hvor formålet og
hensikten med ordningen er klart formulert. Dette blir å definere hvilken policy en skal jobbe
etter. En slik «parkeringspolitikk» blir rettesnoren for alt videre arbeid. Det naturlige vil være
å ha dette på plass før en tar endelig stilling til hvordan det videre arbeidet skal organiseres.
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Det er særlig to viktige momenter i dette som det må tas stilling til; For det første hvordan
kostnadsbildet skal utformes. Rådmannen vil i denne sammenhengen minne om at det ikke
finnes «gratis parkering». Med all parkering er det en kostnad – og spørsmålet som må
besvares er hvem denne kostnaden skal legges til. For det andre er det vesentlig å ta stilling
til om det skal opprettes et parkeringsfond.

Trafikksikkerhetsutvalg
På bakgrunn av de erfaringer som Sandnes Parkering KF har gjort seg, vil rådmannen
anbefale at det på sikt etableres et Trafikksikkerhetsutvalg. Trafikksikkerhetsutvalget skal ha
som oppgave å gjennomgå og forbedre ulike trafikksikkerhetstiltak, herunder skilting og
hjemling av skilt. I utvalget bør det være representanter fra Politiet, Statens Vegvesen og
Eigersund kommune ved teknisk.

Kan en ekstern aktør påta seg oppgaven med parkeringskontroll i Eigersund kommune?
Det har blitt stilt spørsmål om det er mulig å samarbeide med andre for å få på plass en
tilfredsstillende parkeringskontroll. Helt konkret har det vært tenkt på Sandnes Parkering KF.
Sandnes Parkering er et kommunalt foretak (KF) som startet opp 1. januar 2006.
Foretaket har et heleid datterselskap, Sandnes Parkeringsdrift AS, som ivaretar drift av
private parkeringsplasser i henhold til gjeldende regelverk (standardvilkårene).

Rådmannen har vært i kontakt med Sandnes Parkeringsdrift AS angående denne
problemstillingen. Slik rammeverket er i dag med bakgrunn i nåværende Parkeringsforskrift
er det fullt mulig å inngå et samarbeid om parkeringskontroll. Dette forutsetter at
myndigheten til parkeringskontroll er gitt av Vegvesenet gjennom Vegdirektoratet og at
parkeringskontrolløren(e) er ansatt i Eigersund kommune. I et slikt samarbeid vil Sandnes
Parkering KF stå for all administrasjon inklusiv klagebehandling, opplæring og faglig ansvar.

Slik rådmannen oppfatter det er det heller ingenting i veien for at det etableres et utvidet
samarbeid med Sandnes Parkering KF, men her vil det være fornuftig å avvente
ikaftsettelsen av ny forskrift på området. Mye tyder på at utvidet samarbeid over
kommunegrensene vil forenkles ved ny forskrift, jfr nedenforstående punkt.

Ny Parkeringsforskrift
Det er utarbeidet et forslag til ny Parkeringsforskrift (Forskrift om offentlig
parkeringsregulering og parkeringsgebyr). Denne har vært på høring med frist 01.09.14. Det
er mye som tyder på at ny forskrift blir gjeldende fra 01.01.15. Innholdet i den nye
forskriften, slik den fremsto i forslags form, tyder på forenkling av området parkering og
parkeringskontroll. Slik rådmannen ser det vil det være svært fornuftig å avvente endelig
forskrift før det iverksettes tiltak som den nye forskriften kan komme til å endre på.

Feyer Hotell
En annen utfordring som det jobbes med er å etablere minst 150 nye offentlige
langtidsparkeringsplasser. En av mulighetene for å realisere dette er gjennom et samarbeid
ifm med en etablering av hotell på Gruset. En annen mulighet er å realisere dette gjennom
et samarbeid om parkeringsmuligheter med private aktører – enten på Gruset eller på annet
sentralt areal i sentrum.
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Feyer Hotell har skiftet eiere og Rådmannen har innledet en dialog med nye eiere for å
sondere mulighetene for et samarbeid om parkeringsplasser. Feyer Hotell er positive til å
fortsette dialogen med tanke på å få til gode løsninger. Rådmannen opplever dette som
svært positivt. Dette vil bli fulgt opp videre.

Organisering
Slik regelverket er utformet i dag, kan kommunen ikke samarbeide med private om offentlig
parkeringskontroll. Samarbeid med andre kommuner vedrørende parkeringskontroll er mulig
forutsatt at gitte vilkår er oppfylt, jfr det som er skrevet om Sandnes Parkering KF.

Rådmannens anbefaling
Slik rådmannen ser det er det særlig to hensiktsmessige måter å gå videre på. Det er enten å
etablere et eget parkeringsselskap på samme lest som Sandnes Parkering KF eller å inngå et
utvidet samarbeid med Sandnes Parkering KF eller tilsvarende aktør.

For å få ytterligere fart i saken – og i tillegg gi den en ekstra dimensjon – anbefaler
rådmannen at det opprettes et interimsstyre etter modell av Næring og Havn KF. På denne
måten vil en få på plass en tett og god dialog mellom styret, som vil være politisk valgt, og
administrasjonen. Avklaringer vil kunne skje hurtig – og det vil kunne gis klare
styringssignaler underveis. Hvorvidt det etableres et eget parkeringsselskap som et
kommunalt foretak med mulighet for å etablere datterselskaper (AS) ved behov, eller om det
inngås et samarbeid med en liknende ekstern kommunal aktør er for rådmannen
underordnet. Det viktigste er å få på plass en organisering og struktur som er mest
hensiktsmessig for Eigersund kommune. Begge modeller vil kunne tilfredsstille denne
ambisjonen, men det er for tidlig å trekke en endelig konklusjon om hva som er den aller
beste løsningen.

Ved å nedsette et interimsstyre – på samme måte som ved etableringen av Næring og Havn
KF – vil en ha en robust og fleksibel enhet som kan ta stilling parkeringspolicy og valg av
organisasjonsmodell. Denne løsningen binder ikke kommunen til å opprette et KF, men kan
likevel være starten på en slik opprettelse hvis det er det som ønskes. På denne måten tar en
også høyde for ulike situasjoner og utviklingstrekk på kort sikt innenfor dette feltet.

Interimsstyre må legge frem sine anbefalinger for politisk behandling.

Et springende punkt er selvsagt hvordan et evt selskap eller samarbeid med ekstern
kommunal aktør skal finansieres. Dette må det arbeides videre med

Universell utforming:
Det tilligger parkeringsselskapet et spesielt ansvar å tenke universell utforming i alle sammenhenger
hvor det gjøres fysiske endringer som en følge av driften til selskapet.

Økonomiske konsekvenser:
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De økonomiske konsekvensene er ukjente og henger sammen med valg av organisasjonsmodell, en
eventuell opprettelse av et parkeringsfond, avgiftspolicy og selvsagt bemanning. Dette må utredes
videre.

Alternative løsninger:
Rådmannen legger frem ny sak etter at ny «Parkeringsforskrift» er vedtatt og iverksatt. Saken skal ta
stilling til formål, økonomi og organisering av parkering og parkeringskontroll i Eigersund kommune.
Det gis fullmakt til å forhandle om løsninger med eksterne kommunale aktører. En evt avtale om slikt
samarbeid skal fremlegges for politisk godkjennelse av formannskap og kommunestyre.

~ o ~
Dokumenter vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

2 N 13.04.2010 Arild Dyrskog Rolfsen 
Planlegging av utvidet parkeringsdekning på 
Gruset

1 X 13.04.2010 
Arild Dyrskog Rolfsen;  
Dag Kjetil Tonheim 

Planlegging av utvidet parkeringsdekning på 
Gruset

3 X 05.05.2010 Karl Johan Olsen Svar vedr. parkering Gruset 
7 U 26.11.2013 Flere mottakere Vedr. soneparkering i Egersund sentrum 
8 I 06.02.2014 Thor Petter Rasmussen Parkeringsavgift i sentrums soner 

9 I 07.03.2014 Thor Petter Rasmussen 
Parkeringsavgift i sentrums soner - purring på 
henvendelse

10 U 07.03.2014 Thor Petter Rasmussen 
Foreløpig svar vedr. parkeringsavgift i sentrums 
soner

11 U 04.07.2014 Thor Petter Rasmussen Svar vedr. parkeringsavgift i sentrums soner 

Parter i saken:
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Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
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E post:

Kultur og oppvekstavdelingen
Kultur og oppvekststaben
Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
51 46 80 14
eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

021/15 Levekårsutvalg 07.12.2015

085/15 Kommunestyret 14.12.2015

Driftsavtale kunstgressbaner

Sammendrag:
I Eigersund kommune er det fire idrettslag som benytter seg av kunstgressbaner. Det er Helleland IL,
Hellvik IL, Eiger FK og EIK fotball. Tidligere var det avtaler om fordeling av kommunale treningstider
ut fra en begrenset tilgang til baner. Nå når vi har så mange flott kunstgressanlegg vil dette behovet
være dekket på en mer tilfredsstillende måte. I denne saken vil rådmannen presentere et oppsett
som skal sikre likebehandling av klubbene, enten de eier grunnen selv, eller det er kommunale grunn.

Det har vært avholdt felles møte der alle klubbene var tilstede sammen med representanter fra
idrettsrådet og fra Eigersund kommune. På bakgrunn av dette møtet ble det sendt ut forslag til ny
avtale, som klubbene fikk på høring.

Rådmannens forslag til vedtak:
Avtalen mellom Eigersund kommune og de aktuelle idrettslagene endres etter flg. oppsett:

1. Klubben skal selv besørge egnet kjøretøy for å betjene børsteslådding av banen.
Børsteslådding skal foretas med et intervall som er iht. kunstgressleverandørens
anbefalinger.

2. Klubben skal sørge for og bekoste den årlige driften av selve kunstgressbanen (dyprens,
dyplufting, kontroll av skjøter, etterfylling av gummigranulat etc.)

3. Klubben skal sørge for at det ikke er maskinell vinterdrift på kunstgressbanene. Det betyr at
det ikke skal brøytes med traktor eller snøutkaster på banen.

4. Vann og avløp anleggene på banene tilhører klubben. Eventuell tømming og spyling av

rørledning og kummer er klubbens ansvar.
5. Klubben skal drifte lysanlegg og bekoste strømforbruket knyttet til drift av anlegget.
6. Klubben skal selv drive vintervedlikehold (brøyting, strøing, feiing m.m.) når det gjelder

adkomst til banen og på selve banen.
7. Klubben skal ordne med ev. brøyting av banen inkl. parkeringsplass og adkomstvei
8. Klubben skal sørge for utskiftning av kunstgress etter behov.
9. Klubben skaldekke ekstraordinære kostnader (eks. hærverk)



10. Klubbenhar ansvar for gjerder, porter, murer etc. som naturlig hører til anlegget.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Levekårutvalget innstiller til kommunestyret

Eventuell tidligere politisk behandling:
FS 144/12

Andre opplysninger / fakta i saken:

Alle fotballklubbene mottar årlig støtte for å drive vedlikehold av sine
kunstgressbaner. Støtten gjelder både vedlikehold og drift av banen.

Med denne avtalen videreføres ikke de kommunale treningstimene på fotballbanene.
Klubbene bruker/disponerer banene som oppsettet viser. Hvis noen har problemer med å
gjennomføre trening/kamp tar de kontakt med en av de andre klubbene.

I 2015 er det EIK fotball som har flest lag påmeldt i seriespill, 61 lag, Eiger FK har 28 lag, Hellvik IL har
9 lag og Helleland IL har 17 lag. Basert på dette mener rådmannen det er rimelig at EIK har tilgang på
to kunstgressbaner (B&G, Kiwibanen), Eiger FK sine to som de eier, Hellvik tilgang på sitt anlegg og
Helleland på sitt. Hvis størrelsen på klubbene og antall lag endrer seg vesentlig vil rådmannen kalle
aktuelle klubber inn til møte.

I 2012 ble det inngått en avtale med EIK fotball om bruk av Bakkebøbanen (Kiwibanen). I pkt. 9 i
denne avtalen står det at.. en forutsetning for avtalen er at andre klubber sikres tilgang til banen
etter modell fra ordningen med eksisterende baner ivaretas av EIK – fotball, jfr. vedtaket i

formannskapet, 26.09.12, sak FS 144/12, såfremt EIK fotball får det samme driftstilskuddet som

andre baner denne fordelingsavtalen gjelder.

Rådmannens vurdering er at med den ordningen som legges fram i denne saken er alle klubbene
sikret god tilgang til både treningstider og avvikling av egne kamper.

Tilskudd til kunstgressbaner i Eigersund kommune, basert på 23 kr. Pr. kvadratmeter



Rådmannens vurderinger:
Rådmannen vurderer det slik at det vil være mer forutsigbart for klubbene å få en sum til drift av
disse banene. Klubbene kan gjøre mye av dette arbeidet på dugnad, noe som er kostnadseffektiv for
alle parter.

Universell utforming:
Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:
Samlet sett vurderer rådmannen at denne omleggingen ikke fører til økte driftsutgifter.

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
Driftsavtalene med fotballklubbene vedtas med følgende tillegg:

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
403226 Vedrørende Bakkebøbanen høringsuttalelse vedr. driftsavtaler kunstgressbaner
400901 Svar vedr. driftsavtaler kunstgress Helleland IL
435891 Driftsavtale Kunstgressbane
435892 image001.png



Fra: Kenneth Pedersen <kenneth@eigerfk.no> 

Sendt: 15. mai 2015 10:56 

Til: Eivind Galtvik 

Kopi: 'Kenneth Pedersen 1'; 'Kjell Garpestad'; Kåre Myklebust; 'kai mong'; Nina 

Skaara; Ole-Martin Solli, Eiger FK; Thorbjørn Brandsberg; 'Per Martin 

Pedersen' 

Emne: Vedrørende Bakkebøbanen. 

 

Eigersund kommune ved 

Eivind Galtvik. 

 

Ad høringsutkast datert 21 april 2015 vedrørende tilskudd til kunstgressbaner i Eigersund kommune 

samt fremtidige drifsavtaler av kunstgressbanene 

mellom fotballklubbene og Eigersund kommune. 

 

Ad pkt vedrørende tilskudd til kunstgressbaner: 

-Styret i Eiger FK finner å kunne godkjenne prinsippene for fordeling av tilskuddene i henhold til 

kvm.areale og pris. 

Samtidig som vi godkjenner disse prinsippene finner vi å måtte presisere at vi samtidig selvsagt ikke 

frasier oss gjellende avtaler om rett til treningstider på 

KIWI banen(tidligere Bakkebøbanen). Se øvrige kommentarer under neste punkt. 

 

Ad pkt vedrørende driftsavtaler av kunstgressbaner. 

 

-Som nevnt i pkt ovenfor er vi nødt til å presisere følgende: 

--Utkastest første avsnitt vedrørende den årlige støtten for å drive vedlikehold av sine kunstgressbaner 

er helt i orden for oss. 

--Utkastest andre avsnitt med alle kulepunktene er også helt i orden for oss. 

--Utkastest tredje avsnitt første setning: Med denne avtalen videreføres ikke de kommunale 

treningstimene på fotballbanene, sitat slutt. 

--Dette er i utgangspunktet også helt i orden for oss, men det kan fra Eiger FK sin side IKKE GODTAS at 

dette samtidig oppfattes som om vi fraskriver oss vår rett 

--i henhold til fortsatt gjellende avtale om treningstimer på KIWI banen (tidligere Bakkebøbanen). 

--Vi ber hermed om å få dette inn i det forslaget som legges frem for politisk behandling. 

--Vi står fortsatt på vår rett til treningstid minst 2 dager i uken.  

--Dersom vår rett til treningstid på nevnte bane ikke blir ivaretatt for oss på en positiv måte forventer vi å 

få en eller annen form for kompensasjon for dette 

--i form av annen rettighet på Lagård/Bakkebøområdet. 

--For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Lagård/Bakkebøområdet i tilleg til Eigerøy fra gammelt 

av er Eiger FK sitt kjerneområde. 

--Vi har fortsatt mange medlemmer fra dette området. 

--Transportering av våre barn fra dette området til Hålå på Eigerøy er ikke en spesielt god ordning for 

oss. 

 

-Utkastets tredje avsnitt i andre setning: Dette er helt i orden for oss. 

-Utkastets fjerde avsnitt: Dette er helt i orden for oss. 

 

Vedrørende våre rettigheter til treningstider på KIWI banen (Bakkebøbanen) vises til Eigersund 



kommune sak 20/93 gressbanen. 

 

Mvh 

Kenneth Pedersen 

Daglig leder  

Eiger FK 

 



Fra: Eivind Galtvik 

Sendt: 5. mai 2015 07:34 

Til: 'Kjell Drange' 

Emne: SV: Driftsavtaler kunstgress 

 

Hei 

 

Takk for innspill. 

 

Det blir tatt med i den videre prosessen. 

 

Når det gjelder åpenhet rundt avtalene, er dette en selvfølgelighet 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Eivind Galtvik - Kommunalsjef Kultur og oppvekst 

 

Direkte telefon 51 46 80 14/ Mobiltelefon 474 83 387 

 

Epost: eivind.galtvik@eigersund.kommune.no <mailto:eivind.galtvik@eigersund.kommune.no>  

 

Besøksadresse: Rådhuset, 4. etasje, Bøckmanns gate 2, 4370 Egersund 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: Kjell Drange [<mailto:k-dran@online.no>]  

Sendt: 4. mai 2015 21:25 

Til: Eivind Galtvik 

Emne: VS: Driftsavtaler kunstgress 

 

 

 

> From: svehoy@yahoo.no <mailto:svehoy@yahoo.no> 

> Sent: 2015-05-04 20:33:42 CEST 

> To: k-dran@online.no <mailto:k-dran@online.no> 

> Cc: svehoy@yahoo.no <mailto:svehoy@yahoo.no>, tambur@live.no <mailto:tambur@live.no> 

> Subject: Driftsavtaler kunstgress 

>  

> Viser til forslag vedrørende støtte til drift av kunstgressbaner datert 21.04.15. 

>  

> Helleland IL er i utgangspunktet positive til en gjennomgang av avtalene med klubbene og at disse får 

en felles mal i forhold til støtte. 

>  

> Dog vil vi påpeke noen punkter som vi mener må hensyntas i forhold til Hellelands bane. 

>  

> I forhold til VA-anlegg var dette et av punktene som Helleland IL spesielt tok opp i forbindelse med 

utbygging av banen. På Helleland er VA-anlegget felles for skole og grendehus og munner ut under 

kunstgressbanen som og har utløp i samme rørsystem. Vi finner det derfor noe problematisk å ta ansvar 



for hele dette anlegget. Det samme gjelder for øvrig lysanlegget som Helleland skole benytter seg av 

store deler av vinterhalvåret. Idrettslaget har ikke problemer med å betale strøm for dette anlegget til 

eget bruk, men mener at skolen da må dekke sin rettmessige andel. Viser for øvrig til tidligere forslag til 

utbyggings/driftsavtale av 01.09.14 som nevner drift av kommunaltekniske anlegg eksplisitt. Dette 

gjelder også drift av lysanlegget som Dalane energi skulle utføre for kommunen etter gjeldende avtaler. 

>  

> Utbyggingsavtalen vi hadde forhandlet frem tok og for seg ekstraordinære kostnader, herunder var 

kommunen ansvarlige for å bytte ut dekket når dette ville bli nødvendig. 

>  

> Uten at utbyggings/driftsavtalen vi her viser til hadde vært fremforhandlet kunne ikke Helleland IL tatt 

på seg forpliktelsen med bygging og drift av denne banen.  

>  

>  

>  

>  

> Vi er likevel positive til forslaget, men mener med bakgrunn i det ovennevnte at støtten til Helleland IL 

da må være av en annen størrelse skal dette gjennomføres. Alternativt at Eigersund kommune drifter de 

kommunaltekniske anleggene (inklusiv strøm) som tidligere avtalt.  

>  

> Helleland IL ser seg ikke i stand til å ta på seg driften her om ikke vi blir imøtekommet i forhold til det vi 

her har påpekt. 

>  

>  

> Vi forventer i den videre prosess at avtalene som inngås med de forskjellige klubber behandles under 

full åpenhet og at vi får en likebehandling av alle parter. Dog at spesielle forhold som her påpekt 

hensyntas. 

>  

>  

> Med hilsen 

>  

>  

> Helleland IL 

>  

>  

> Kjell Drange 

>  

> Leder Helleland IL 



Fra: Inge Andreassen <inge@tomteutvikling.no>
Sendt: 11. mai 2015 10:08
Til: Eivind Galtvik
Kopi: Mats Nergård
Emne: Driftsavtale Kunstgressbane

Bare for ordens skyld så mener HIL at oversendte driftsavtale er ok.

Har sagt dette muntlig til Mats, men er ikke sikker på om jeg sendte mail på dette.

Med vennlig hilsen
Inge Andreassen

Tomteutvikling AS
Welhavens vei 4, 4319 Sandnes
Mobil: 906 49 865
E post: inge@tomteutvikling.no <mailto:inge@tomteutvikling.no>

www.tomteutvikling.no <http://www.tomteutvikling.no>





Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.11.2015
Arkiv: : FA A22, TI &00
Arkivsaksnr.: 14/2480
Journalpostløpenr.: 15/29858

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Kultur og oppvekstavdelingen
Kultur og oppvekststaben
Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
51 46 80 14
eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

020/15 Levekårsutvalg 07.12.2015

086/15 Kommunestyret 14.12.2015

049/15 Felles brukerutvalg 02.12.2015

Brukerbetaling SFO forsterket avdeling

Sammendrag:
Saken som legges fram belyser det totale tilbudet som Eigersund kommune gir til barn med nedsatt
funksjonsevne. Utgangspunktet er at skolefritidsordningen organiseres av skolen og eventuell
avlastning organiseres av Helse og omsorg.

Rådmannens forslag til vedtak:
Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret:

1. Alle elever som benytter seg av SFO i 1. 4. klasse skal betale for dette. Elever som er knyttet til
forsterket avdeling betaler minste sats.

2. Elever som trenger SFO fra 5. 10. klasse kan etter søknad innvilges betalingsfritak etter kriterier.
3. Alle som er knyttet til forsterket avdeling kan søke om utvidet SFO i skolens sommerferie og tilbud

om SFO på skolens planleggingsdager.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Levekårutvalget innstiller til kommunestyret

Eventuell tidligere politisk behandling:
FS 139/12
KS 106/12
KON 18/15



Andre opplysninger / fakta i saken:

Informasjon om skolefritidsordningen generelt.
Opplæringsloven § 13 7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og
etter skoletid for 1. 4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1. 7. trinn. Det er fastsatt få føringer
for innholdet i SFO utover at det skal gi barna omsorg og tilsyn og legges til rette for lek, kultur og
fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Videre må arealene inne og ute være
tilpasset den aktiviteten som drives. Det er også stilt krav om at skolefritidsordningen skal ha
vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal som et minimum inneholde
bestemmelser om eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, oppsigelse av
plassen, foreldrebetaling, leke og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider samt bemanning
og ledelse.

Rektor skal være leder for skolefritidsordninger som er organisert i tilknytning til skolen. Rektor kan
delegere myndighet til en særskilt leder for skolefritidsordningen. Dette fratar likevel ikke rektor
ansvaret for skolefritidsordningen og rektor har instruksjonsmyndighet overfor lederen for
skolefritidsordningen.

Kommunen plikter å ha et tilbud om skolefritidsordning også til barn med særskilte behov.

Barn med særskilte behov har ikke rett til spesialundervisning i skolefritidsordning fordi
skolefritidsordning ikke er en del av grunnskoleopplæringen og kapittel 5 i opplæringsloven gjelder
bare for grunnskoleopplæring. Ifølge den samme bestemmelsen kan kommunen kreve at utgiftene til
skolefritidsordningen dekkes gjennom foreldrebetalingen. Egenbetalingen er begrenset til å dekke
kommunens utgifter.

Hvordan er praksisen i Eigersund kommune?
I bestillingen fra kontrollutvalget (KON 18/15) er det fire spørsmål som ønskes belyst:

1. Ordningen med forsterket SFO vurdert opp i mot andre kommunale ordninger, som f eks

avlastningstilbud.

2. Økonomiske forhold slik som ordningen fungerer i dag og for eventuelle alternative løsninger.

3. Hvordan ordningen oppleves av brukerne / foresatte.

4. Erfaringer / ordninger i andre kommuner som er sammenlignbare med Eigersund kommune. Lov –

og hjemmelsgrunnlag.

Ordningen med forsterket SFO vurdert opp i mot andre kommunale ordninger, som f eks

avlastningstilbud.

Ordningen nå er slik at alle som er i forsterket SFO på samme måte som de andre elevene i
grunnskolen (1. 4. trinn) får tilbud om SFO. Dette tilbudet gjelder i 11 mnd. inkludert alle skoleferier.
SFO sine åpningstider varier noe, men er i hovedsak fra ca. 07.00 16.30. De fleste barna er resten av
døgnet sammen med sine foreldre, eller har avlastning/støttekontakt. Avlastningen er tilbudet som
ikke gis hver dag.
I perioden mellom skolen slutter i juni fram til skolestart i august må elevene avvikle to ukers ferie fra
SFO. I de to ukene som foreldrene må avvikle ferie går foreldre i dialog med leder i avlastningsboligen
i forhold til bruk av fleksible døgn som er innvilget i hovedvedtaket. For barna med et tilbud om
kommunal avlastning gjennom helse og omsorgstjenesteloven, løper det faste avlastningstilbudet



året igjennom, også i ferien, med unntak av røde dager som faller på ukedager. Foreldrene bruker
som oftest enkelte av de ekstra innvilgede døgnene med avlastning, til å organisere sommerferien
slik familiene gis mulighet til å avvikle ferie sammen.

I skolens planleggingsdager er det ikke tilbud om SFO. I 2015 er det en prøveordning på dette som
rådmannen ikke ønsker å videreføre. Grunnen til dette er at personalet på begge de aktuelle skolene
da er med på planleggingsdagene.

De fleste barn og unge med nedsatt funksjonsevne, har i tillegg til forsterka SFO tilbud, også et tilbud
gjennom helse og omsorgstjenesten. 18 barn og unge har fast kommunal avlastning gjennom året.
Denne avlastningen innebærer helgeavlastning (fredag til søndag) samt ukedager. I tillegg har disse
barna innvilget ett gitt antall døgn, som kan disponeres gjennom kalenderåret.
Flere barn og unge har vedtak på privat avlastning. Døgnene kan benyttes fleksibelt, men brukes
oftest i helger. Utover kommunal og privat avlastning, har flere også støttekontakt.

Alle tjenester gitt gjennom helse og omsorgstjenesteloven, er individuelt vurdert og uten
egenbetaling. Omfang og type tjeneste vil variere ut fra en samlet vurdering av den enkelte families
behov.

Økonomiske forhold slik som ordningen fungerer i dag og for eventuelle alternative løsninger.

SFO er en betalingsordning. Prisen er delt inn i forhold til antall timer pr. uke, over eller under 15t pr.
uke. Elevene på forsterket SFO betaler laveste sats selv om de er der over 15 timer pr. uke.
Prisen for dette tilbudet er for skoleåret 2015/16 kroner 1929, pr. mnd.
Ordningen er nå slik at alle betaler dette. De elevene som ikke går i forsterket SFO har i regelen ikke
behov for dette tilbudet etter 4. klasse, men de elevene som går på forsterket avdeling vil få tilbud
om SFO hele grunnskolen.

Privat og kommunal avlastning samt støttekontakt, er tjenester gitt gjennom helse og
omsorgstjenesteloven. Disse tjenestene er det ingen egenbetaling for.

Hvordan ordningen oppleves av brukerne / foresatte.

Rådmannen har hatt samtale med representant for brukerne. Vi gikk gjennom ulike måter og
organisere dette tilbudet på. Utfordringen for brukerne er primært knyttet til planleggingsdagene på
skolen og frekvens på avlastningen som blir gitt. Brukerrepresentanten ga uttrykk for at ordningen
med SFO på de forsterket avdelingen fungerte bra.

Erfaringer / ordninger i andre kommuner som er sammenlignbare med Eigersund kommune

Lov – og hjemmelsgrunnlag.
I Time kommune er SFO stengt i juli. Det er stengt på to av skolene sine planleggingsdagar – og da er
det heller ikke tilbud.
Alle andre dager er det åpent i SFO, og de som har behov for det, har opphold på hele dager når det
ikke er skole.
Dette gjelder alle, både de med nedsette funksjonsevne og andre.

Hå kommune gir ikke avlastning på skolens planleggingsdager, men foreldrene kan søke om
avlastning de dagene uten at årsaken er stengt SFO. Kommunen gir avlastning når det er nødvending
til de over 4.trinn som ikke får tilbud om SFO og for alle med spesielle behov i inntil 4 uker om
sommeren i de 8 ukene SFO har stengt.



Klepp kommune gir SFO tilbud for elever på forsterket avdeling fra 1 10 klasse. Foreldrene får ikke
tilbud når skolen har planleggingsdager. Har barnet avlasting i denne perioden, blir barnet på
avlasting boligen. Foreldrene betaler for dette.

Rådmannens vurderinger:

Dette er en sak som forsøker å belyse de tjenestene som Eigersund kommune gir til en gruppe barn
og unge som trenger mye hjelp. På generelt grunnlag mener rådmannen kommunen gir et godt
tilbud. Det vil være individuelle behov hos enkelte brukere som vi må vurdere fortløpende. Det at
foreldrene skal betale for opphold i ordinær SFO fra 1. 4. klasse mener rådmannen er naturlig da alle
elevene som benytter denne tjenesten betaler for dette. De elevene som trenger SFO fra 5. 10. trinn
vil ha ulike behov for tilsyn.
Når det gjelder skolens planleggingsdager mener rådmannen skolene ikke kan gi tilbud alle dagene
det er planlegging, men de to aktuelle skolene kan etter søknad ha åpnet på enkelte av dagene.
Eventuell søknad om å få innvilget SFO på enkelte av skolens planleggingsdager rettes til skolene.
Rådmannen mener ordningen som er skissert i denne saken er med på å sikre at alle elevene samlet
sett får et godt tilbud.

Universell utforming:
Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:
Med denne ordningen vil Eigersund kommune få mindre inntekt fra foreldrebetalingen i SFO. Med
utgangspunkt i dagens elevtall vil dette gjelde ca. 10 elever. Total foreldrebetaling (minste sats)for
SFO et skoleår er for tiden kr. 21.131, Dette vil da med dagens elevtall utgjøre kr. 211.310, pr. år

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

96.868* 211.310 211.310

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

· Med virkning fra august 2015 vil summen for 2015 være kr. 96.868,
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som
har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene
kan kun slettes dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
1. Elevene betaler for SFO hele grunnskolen



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.10.2015
Arkiv: : FA F31, TI &73
Arkivsaksnr.: 15/192
Journalpostløpenr.: 15/28315

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Helse og omsorgsavdelingen
NAV Eigersund
Milrid Aarsland
Flyktningkonsulent

milrid.aarsland@nav.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

048/15 Felles brukerutvalg 02.12.2015

022/15 Levekårsutvalg 07.12.2015

087/15 Kommunestyret 14.12.2015

114/15 Formannskapet 10.12.2015

Ekstra bosetting av flyktninger 2015, bosetting 2016 2019

Sammendrag:
I følge punkt 5 i Kommunestyrevedtak 043/15 ønsker formannskapet en sak på bosetting av syriske
flyktninger nå når Stortinget har vedtatt hvor mange flyktninger som kommer til landet. Saken skal
baseres på Eigersund kommunes relative andel av disse, og den eventuelle økonomiske
kompensasjon som følger. Saken tas opp tidligst mulig.

Punkt 6 i samme vedtak lyder: Eigersund kommune stiller seg positiv til å motta den relative andel av
ekstra flyktninger utover allerede vedtatte mottak av 35 i 2015 og 2016.

Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) anmoder i skriv datert 19.08.15 Eigersund kommune
om å ta i mot minst 45 flyktninger i hver av årene 2016 og 2017, hvorav 6 av disse er enslige
mindreårige. For 2018 og 2019 anmodes kommunen å ta i mot 40 flyktninger hvert av årene, hvorav
6 av disse er enslige mindreårige.

IMDI ber kommunen fatte vedtak for årene 2017 – 2019 i tråd med plantallene. Det er ønskelig at
dette blir gjort i form av et rammevedtak for perioden 2017 2019, og at administrasjonen får
fullmakt fra kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor den rammen, i
samråd med IMDI.

Flyktningetjenesten har vært i kontakt med IMDI for å få oppgitt antall flyktninger som utgjør
kommunens relative andel av ekstra flyktninger nå når stortinget har vedtatt hvor mange flyktninger
som kommer til landet. På bakgrunn av de siste måneders utvikling hvor det har vært en tilstrømning
av syriske flyktninger som søker opphold i Norge ønsker ikke IMDI å gå ut med tall basert på
stortingsvedtak om mottak av 8000 fordelt på 3 år. IMDI anmoder kommunen om å ta i mot flere
flyktninger i 2015 enn gjeldende vedtak på 35 flyktninger.

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Eigersund kommune mottar 5 flyktninger i 2015 utover gjeldende vedtak på bosetting av



35 flyktninger.
2. Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger hvert av årene 2016 til 2019. I dette tallet

inngår inntil 5 enslige mindreårige. Eventuelle personer på familieinnvandring kommer i
tillegg til vedtatte bosettingstall.

3. Rådmannen legger fram ny politisk sak når kommunen mottar ny anmodning på bakgrunn
av dagens flyktningkrise.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Felles brukerutvalg gir uttalelse i saken.
Levekårsutvalg gir uttalelse i saken.
Formannskapet innstiller til Kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Sak om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016 ble behandlet i kommunestyret 30.09.2013.
Saksnummer 054/13.
Sak bosetting av flyktninger – mottak av flyktninger i 2015 og 2016 ble behandlet i kommunestyret
15.06.2015. Saksnummer 043/15.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I 2015 trenger over 13.000 flytninger bosettingsplass, men med bakgrunn i de forskjellige
kommunevedtakene som foreligger i landet er det i følge IMDI realistisk å bosette 10.000, .
Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8.000 syriske overføringsflyktninger i perioden 2015
2017. Samlet sett er det behov for å bosette i alt 50.000 flyktninger i 4 årsperioden 2016 2019. Dette
i henhold til mottatte opplysninger fra IMDI i august 2015. Flyktninger som ønsker bosetting i Norge
har økt betraktelig siden mottak av IMDIs opplysninger.

IMDI ber om tilbakemelding på anmodningen innen 30. november 2015.

Eigersund kommune har jevnlig tatt i mot flyktninger de senere år. De fleste år har kommunen tatt
imot ca. 20 25 flyktninger – inklusiv personer på familieinnvandring. Eigersund kommune gjorde
høsten 2013 vedtak om at det i 2014, 2015 og 2016 skal mottas 35 flyktninger hvert av årene.
Familieinnvandring holdes utenfor. I 2014 ble det mottatt 35 flyktninger i henhold til vedtak. I tillegg
mottok kommunen 31 flyktninger på familieinnvandring. Totalt antall mottatte flyktninger i 2014 ble
dermed 66.

Fra 2014 til 2015 hadde Eigersund kommune i følge SSB en befolkningsvekst på 0.7 % fra 14811 til
14916 innbyggere. Dette er en tilvekst på 105 innbyggere. Av disse er 66 bosatte flyktninger.

Ved utgangen av oktober 2015 har kommunen bosatt 34 flyktninger av vedtak på 35. Det har i tillegg
kommet 10 flyktninger på familieinnvandring. Det er ventet ytterligere 3 flyktninger på
familieinnvandring i løpet av høsten. Flere har søkt, men foreløpig foreligger det ikke vedtak.

I følge Integrerings og Mangfolddirektoratet oppholder det seg nå et flertall av enslige personer i
landets flyktningmottak.

I forbindelse med forberedelse til denne sak, er det innhentet opplysninger fra Skolefaglig ansvarlig,



Husabø skole, Voksenopplæringssenteret, Helsestasjonen, Barnevernet og Barnehagekonsulenten.

Rådmannens vurderinger:
Nedenfor drøftes følgende:

· Vil det være mulig og forsvarlig for kommunen å ta imot flere flyktninger enn de 35 som allerede er
vedtatt i inneværende år og neste år.

· Vil det være mulig og forsvarlig å bosette flyktninger i henhold til IMDIs anmodning for årene 2017
2019.

Når det gjelder bolig har det den senere tid gått greit å skaffe egnede boliger. Flyktningetjenesten
mottar henvendelser fra flere huseiere som ønsker å leie ut til flyktningetjenesten. De fleste
flyktninger etablerer seg i leid bolig på det private leiemarked. Det er de ansatte i flyktningetjenesten
som har ansvar for å skaffe boliger til flyktningene.

Pr. 28. oktober melder avdeling for kultur og oppvekst at det er ledige barnehageplasser. Det har
tidvis vært vanskelig å skaffe barnehageplass til barn som kommer. Dette skyldes i stor grad at
flyktningetjenesten ikke har vært kjent med bosetting av familier med barn i barnehagealder innen
søknadsfristen til barnehagene. Det vurderes som positivt at det nå er tilgjengelige
barnehageplasser. Flere barn har tidligere som eneste tilbud fått dette i Helleland barnehage. For at
foresatte skal kunne starte i introduksjonsprogrammet har det medført en merbelastning på
flyktningetjenesten da de har måttet kjøre foresatte og barn til/fra barnehagen.

Det har vist seg utfordrende for flyktninger å skaffe seg arbeid i så stort omfang at de blir
selvforsørget etter fullført introduksjonsprogram. I 2014 fullførte 20 flyktninger
introduksjonsprogrammet. Av disse gikk 30 % over i arbeid/utdanning direkte etter avsluttet
program. Sentralt satt mål er at 55 % av deltakerne skal gå over i arbeid eller utdanning direkte etter
avsluttet program. Landsgjennomsnittet i 2014 var 44 %. Etter 5 år foreligger det ingen offisiell
statistikk, men erfaring viser at flere fortsatt står uten arbeid. Dette medfører en merkostnad for
kommunen som ikke finansieres av staten.

Flere flyktninger har rettigheter i forhold til kommunens kvalifiseringsprogram. Økt mottak av
flyktninger vil medføre et ekstra press på tjenesten. Dette vil gjøre seg gjeldende i år 3 etter
bosetting.

Det er begrenset tallmateriale tilgjengelig i kommunen hvor utgifter relatert til mottak og integrering
av flyktninger gjenspeiles nøyaktig nok til å gi en komplett utgiftoversikt. Kommunal og
arbeidsdepartementet oppnevnte i 1990 et utvalg (beregningsutvalget), som fikk i mandat å
gjennomføre en årlig kartlegging av de kommunale utgifter til bosetting og integrering av flyktninger
og personer med opphold på humanitært grunnlag. For å belyse kommunens utgiftsside brukes
erfaringstall fra rapporten «kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og
personer med opphold på humanitært grunnlag i 2014 – sluttrapport fra Beregningsutvalget august

2015». Rapporten viser til at kommunenes utgifter i 2014 er estimert til kr. 770.300 per flyktning over
femårsperioden hvor det utbetales integreringstilskudd. Tilskuddet for samme periode var på kr.
717.600 for enslige voksne og kr. 669.600 for andre (barn, enslige mindreårige, voksne). Tallene viser
at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddet fra staten. Siden tallene er basert på
beregninger er det vanskelig å si noe sikkert om hvor stort gapet er for Eigersund kommunes del.
Eigersund kommune vil fra og med 2016 registrere kostander relatert til arbeid med mottak og
integrering av flyktninger på prosjekt 4201.



Kostnader utover femårsperioden for integreringstilskudd tilkommer kommunen i sin helhet. Dette
relaterer seg til alle kommunens tjenesteområder som helsetjenester, barnehage, skole, SFO og
sosialtjeneste.

Økt bosetting i 2015 og bosetting av 35 flyktninger i 2016 2019 byr på følgende utfordringer:

· Flertallet av beboerne på landets flyktningmottak er enslige. Det vil fremover være behov for
bosetting av flere enslige flyktninger i kommunen. Det kan medføre økt bosetting av personer hvor
det er aktuelt å søke om familieinnvandring. Det medfører en mer uforutsigbar
planleggingssituasjon for involverte tjenester. Økt bosetting av enslige medfører økt ressursbruk i
flyktningetjenesten og voksenopplæring. Ressurssituasjonen for bl.a. skole, barnehage, helsestasjon
og helsetjenester forøvrig vil bli berørt.

· Flyktningetjenesten har i dag en bemanning på 3.8 stilling. Sammen med voksenopplæringssenteret
ble det fra skolestart etablert tilbud som skal ivareta lovkravet om helårlig og heldagstilbud for
deltakere i introduksjonsprogrammet. Det viser seg imidlertid at det med nåværende
ressurssituasjon blir vanskelig/umulig å oppfylle dette lovkravet. Flyktningetjenesten opplever ikke
at de har rett kompetanse til å drive med opplæringstiltak i den grad som en ser er nødvendig. Økt
fokus på introduksjonsprogrammet går utover det miljøterapeutiske arbeidet med flyktninger, som
oppfølging/veiledning i bolig og dagliglivsforhold.

· Manglende elektronisk verktøy for sikker kommunikasjonsutveksling mellom skole og
flyktningetjenesten medfører utfordringer med dokumentasjon i saker og kommunikasjon mellom
flyktningetjeneste og voksenopplæringssenteret.

· Krav om heldag og helårlig tilbud til deltakere i introduksjonsordningen blir i dag ikke oppfylt.
· Kommunen har få flyktninger som går over i arbeid/skole rett etter endt introduksjonsprogram.

Sammen med heldag og helårlig program vurderes det behov for økt stillingsressurs på 2 stillinger
for ivaretagelse av disse oppgavene.

· Husabø skole opplever at manglende tilgang til tolker for nyankomne elever medfører at de blir
sittende mange timer på skolen uten å skjønne noe i starten. Mangel på tolker er både en praktisk
og økonomisk utfordring.

· Eigersund kommune har i innsparingsperioden redusert kraftig på undervisningstilbudet i morsmål
og tospråklig fagopplæring. Husabø skole har i forbindelse med innsparinger mistet en 40 % stilling
som miljøterapeut som jobbet med integreringsarbeid mot flyktninger. Dette er et savn, og
integreringsprosessen går tregere enn tidligere.

· Husabø skole ønsker at familier blir bosatt i ulike skolekretser. Noen klassetrinn på Husabø skole er
«fulle», og nye elever vil kunne utløse klassedelinger og romutfordringer.

· Sannsynligheten for at flyktningbarn har behov for tiltak fra barnevernstjenesten er noe høyere enn
for befolkningen for øvrig. Familieinnvandring har medført en betydelig økning i antall flyktninger
som mottas. Barneverntjenesten har vært involvert i flere saker der familieinnvandring har utløst
behov for barneverntiltak.

Utfordringer med å bosette flyktninger utover rådmannens innstilling:

Det er nedenfor tatt utgangspunkt i bosetting av 40 flyktninger i årene 2016 tom 2019.

· Flyktningetjenesten vil ved bosetting utover 35 personer pr år ha behov for inntil 1 årsverk for å
kunne gi en forsvarlig tjeneste innen miljøterapeutisk oppfølging.

· Skolefaglig ansvarlig oppgir behov for 1 lærerstilling med utgangspunkt i at det mottas 10
flyktninger i grunnskolealder. Økt bemanning ved SFO, særskilt norskopplæring og
morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring er anslått til 1.3 % stilling.

· Voksenopplæringssenteret opplyser i sin tilbakemelding at mottak av flere flyktninger vil medføre
utfordringer med undervisningsareal og kontorareal. Siden januar 2014 har senteret hatt ett



klasserom for lite. Skole har behov for ytterligere ett klasserom ved økt bosetting.
· Det er ikke opprettet stillingshjemmel for nødvendig antall lærere ved voksenopplæringssenteret.

Det oppgis et økt behov for 2.4 % stilling for at tjenesten skal være i henhold til krav.
· Barnehagekonsulenten oppgir behov for 30 timer assistent ved oppstart av flyktningbarn i

barnehage.
· Barnevernstjenesten er en presset enhet som ikke er dimensjonert for en økning, men er positive til

å ivareta den delen av oppfølgingsansvaret som tilfaller dem. Det kan imidlertid bli behov for å
styrke bemanningen ved barnevernstjenesten med en 40 50 % stilling med tanke på å sikre
tilstrekkelig kapasitet.

· Erfaringsmessig blir det en større belastning på jordmortjenesten og helsesøster når det bosettes
flere flyktninger. Fram til 2019 regner helsestasjonen at det er behov for en økning på 20 % stilling
både som jordmor og helsesøster for å kunne tilby flyktningene et best mulig tilbud.

Positive sider med å motta flyktninger i henhold til innstilling i saken:

· Staten bidrar med en ikke ubetydelig finansiering de første 5 år som legger grunnlag for å legge
til rette for etablere et godt mottaksapparat hos involverte tjenester, som er en forutsetning for
god vellykket integrering.

· Kommunen har gjennom flere år etablert et godt mottaksapparat hvor alle berørte tjenester
har god kompetanse innenfor fagfeltet.

· Barnehagene har pr. i dag ledig kapasitet. Det vil være positivt i forhold til de foresattes
mulighet til deltakelse i introduksjonsprogrammet og være integreringsfremmede for barna.

· Økt elevtall ved voksenopplæringssenteret vil gi bedre mulighet for å øke antall grupper. På den
måten får vi større handlingsrom i forhold til gruppesammensetning etter progresjon og
forkunnskaper hos elevene.

· Statstilskudd til undervisning vil øke.
· Husabø skole har mangeårig erfaring med å ta imot flyktninger og vil også i framtiden ta godt

imot de som kommer. Det er både elever og ansatte flinke til.
· Det er positivt at det er bevilget ekstra lærertimer til norskopplæring for elever med

flyktningebakgrunn.

Mottak av flyktninger i årene 2016 2019 vil som nevnt over by på ulike utfordringer. Flere av disse er
imidlertid løsbare dersom tjenestene blir tilført de ressurser/midler som er nødvendige for å gi
flyktningbarn og voksne et faglig forsvarlig tilbud.

Kommunen har et vel fungerende tjenesteapparat som med sin kompetanse og erfaring fra mange
års mottak av flyktninger er positivt innstilt på å fortsette med sin del av integreringsarbeidet. En
vellykket integrering er imidlertid også avhengig av et lokalsamfunn som åpner enda mer opp for å ta
inn flere flyktninger i arbeid, legger til rette for deltakelse i fritidsaktiviteter og ulike arrangementer.
Flyktningetjenesten har et godt samarbeid med flere frivillige aktører og ser på disse som en stor
ressurs for en vellykket integrering. Fortsatt godt samarbeid og involvering av flere frivillige lag,
foreninger og organisasjoner blir derfor viktig for det videre integreringsarbeidet i årene som
kommer.

Erfaringsmessig er det stor usikkerhet rundt antall som årlig kommer på familieinnvandring. Dette
medfører en uforutsigbar situasjon for tjenestene. Mange av flyktningene som sitter i mottak i dag er
enslige. Det medfører økt mulighet for at kommunen vil motta flyktninger på familieinnvandring også



kommende år.

På forespørsel om konsekvenser av mottak av flyktninger utover innstilling i saken og da med
utgangspunkt i en økning fra 35 til 40 gir tjenestene tilbakemelding om at det krever flere
økonomiske tiltak.

Det vurderes på bakgrunn av ovennevnte at en mottak av 35 flyktninger i hvert av årene 2016 2019, i
tillegg til familieinnvandring er det tjenestene kan håndtere på en forsvarlig måte.

Ut fra tilbakemeldingene som er gitt av berørte tjenester og dagens flyktningkrise, vurderes det at
det kan gis åpning for mottak av ytterligere 5 flyktninger inneværende år. Dette er mulig da det har
kommet betydelig færre på familieinnvandring i år sammenlignet med i fjor. En økning utover dette
vil gi en merbelastning for tjenestene som kan medføre et tjenestenivå som ikke er forsvarlig.

Kommunen vil motta kr. 50.000, ekstra pr. flyktning etter at vedtaket på 35 er oppfylt.

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:

Tilskudd

Integreringstilskudd 2015 (gis for 5
år) :

Sum Personer Totalt

År 2011 (år 5) m/familiegjenforente Kr.
70.000,

20 Kr.
1.400.000,

År 2012 (år 4) m/familiegjenforente Kr.
82 200,

24 Kr.
1.972.800,

År 2013 (år 3) m/familiegjenforente Kr.
152.000,

44 Kr. .688.000,

År 2014 (år 2) m/familiegjenforente Kr.
210.000,

64 Kr.
13.440.000,

År 2015 (år 1) Kr.
210.000,

40 Kr.
8.000.000,

Familiegjenforente 2015 Kr.
210.000,

10 Kr.
2.000.000,

Enslig mindreårig tilskudd 2015 Kr.
191.300,

10 Kr.
1.913.000,

År 1 for Enslig mindreårig 2015 Ulik 3 Kr. 223.183,

Barnehage engangstilskudd Kr.
24.400,

9 Kr. 219.600,

Eldre engangstilskudd Kr.
157.500,

1 Kr. 157.500,

Totalt Kr.
36.014 083,

Tilskudd til Norskopplæring 2015 (gis for 3 år) :

Sum Personer Totalt



Elever under voksenopplæring 42.000, 78 Kr.
3.276.000,

Kostnad:
Kostnad Sandnes læringssenter – elever i introduksjonsordning

Tilskudd Kostnad Personer Totalt

Elever Sandnes
læringssenter

42.000, 84.000, 17 Kr.
714.000,

Reiseutgifter 6.000, 17 Kr.
102.000,

Totalt Kr.
816.000,

17 av elevene får norskopplæring ved Sandnes læringssenter.
Utgiften til elever ved Sandnes læringssenter er kr. 84.000, (+ reiseutgifter) pr år.

Statstilskuddet dekker norskopplæring for 20 t/uke,
Faktisk timeantall gitt av voksenopplæringen er 25 t/uke.

Estimert kostnad pr. flyktning basert på tall fra «beregningsutvalget»
Tilskudd Kostnad Totalt

Pr. flyktning i femårs
perioden det mottas
integreringstilskudd

Kr.
693.600,

770.300, Kr.
76.700,

Alternative løsninger:

1. Eigersund kommune mottar 5 flyktninger i 2015 utover gjeldende vedtak på bosetting av
35 flyktninger.

2. Eigersund kommune bosetter 40 flyktninger hver av årene 2016 til 2019. I dette tallet
inngår inntil 6 enslige mindreårige. Eventuelle personer på familieinnvandring kommer i
tillegg til vedtatte bosettingstall.

3. Berørte tjenester gis tilstrekkelig ressurser for å gi flyktningene et forsvarlig tilbud jf.
nedenstående oversikt.

Driftsmessige forhold økning fra 35
til 40 flyktninger tom 2019

Inneværende
år

Neste år År 3

Økt ressursbehov flyktningetjenesten
–
1 stilling

Kr.
607.000,

Kr. 625.210,

Programveileder (helår
heldagstilbud)
2 stillinger

Kr. 1.214.000, Kr. 1.250.420,

Økt ressursbehov Helsestasjon
(20 % helsesøster og 20 % jordmor)

Kr. 286.000, Kr. 294.580,

Økt ressursbehov
Voksenopplæringssenteret.
Avhengig av fordeling barn/voksen.
Anslått til 2.4 % stilling.

Kr. 1.560.000, Kr. 1.606.800,

Økt ressursbehov Kr. Kr. 312.090,



Barneverntjenesten. 40 % stilling 303.000,

Økt ressursbehov –
barnehageassistent

Kr. 75.000, Kr. 77.250,

Økt ressursbehov – grunnskole
1 lærerstilling

Kr. 650.000, Kr. 669.500,

Økt ressursbehov – SFO Kr. 260.000, Kr. 267.800,

Økt ressursbehov – særskilt
norskopplæring – 50 % stilling

Kr. 325.000, Kr. 334.750,

Økt ressursbehov –
morsmålsopplæring/Tospråklig
fagopplæring – 50 % stilling

Kr. 325.000, Kr. 334.750,

Sum Kr. 5.605.000, Kr. 5.773.150,

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Behov inventar
Voksenopplæringssenteret,

Kr. 50.000,

Behov undervisning og kontorlokaler
To ekstra klasserom. Arbeidsplass til
2 nye lærere.

Uavklart

Sum
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
423154 Bosetting av flyktninger i perioden 2016 2019, uttalelse fra Eigersund

voksenopplæring
421686 Svar på bosetting av flyktninger i perioden 2016 2019 ekstra mottak av

flyktninger i inneværende år.
421683 VS: Bosetting flyktninger
421482 Uttalelse vedrørende mottak av flyktninger
419691 Henstilling om bosetting av flyktninger
412510 Bosetting flyktninger ekstratilskudd til kommuner som bosetter flere flyktninger

enn anmodet i 2015
421687 Uttalelse fra barnevernet vedr. anmodning fra IMDI om mottak av ekstra

flyktninger
403367 Bosetting av flyktninger – mottak av flyktninger i 2015 og 2016
431951 Tilbakemelding for behov i forhold til økninger i stillingsressurser for barnehagene

ifm. mottak av flyktninger
431952 VS: Økt antall minoritetsspråkligeelever
431977 Beregningsutvalget_hovedrapport_2014
436432 Anmodning om økt bosetting av flyktninger 2016
436431 Oversendelsesbrev
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Jane Hansen Rasmussen Seksjonssjef  

 

 

Bosetting av flyktninger i perioden 2016 - 2019, uttalelse fra Eigersund voksenopplæring 
 

Viser til uttalelsen 18.05.15, journalpost 15/14333 vedrørende bosetting av flyktninger i 2015 og 

2016. Eigersund voksenopplæringssenter venter på en avklaring i forhold til allerede bosatte 

flykninger i 2014 og hittil i 2015:  

 

- Vi har siden januar 2014 hatt ett klasserom for lite  

- Det er ikke opprettet stillingshjemmel for nødvendig antall lærere 

- Ansvarsfordeling mellom flyktningetjenesten og voksenopplæringen i forhold til innhold i 

introduksjonsprogrammet utover de 20 timene med norskopplæring er fortsatt uavklart 

- Kommunen har ikke et elektronisk verktøy for sikker og effektiv kommunikasjonsutveksling 

mellom skolen og flyktningetjenesten. 

 

Det er viktig at kommunen sørger for at arbeidet med bosetting av flyktninger blir helhetlig og 

koordinert, jevnfør «Temaplan – Integreringsplan 2015 – 2018» som skal til polisk behandling i løpet 

av høsten. Kommunens samlede tjenester overfor flyktninger er svært sammensatte. Den nevnte 

planen gir status for de ulike tjenestene med fokus på å forbedre samspillet mellom tjenestene. 

 

Positiver sider ved økt bosetting 

 

- Økt elevtall vil gi bedre mulighet for å øke antall grupper, på den måten får vi større 

handlingsrom i forhold til sammensetting av grupper etter progresjon og forkunnskaper hos 

elevene.  

- Statstilskudd til undervisning vil øke. 

 

Utfordringer ved økt bosetting 

- Ansvarsforholdet mellom skolen og NAV-kommune om drift av introduksjonsprogrammet er 

uavklart.  

- Undervisningsarealet ved senteret er for lite.  

- Ikke kontorplass for ny(e) lærer(e). 
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Konklusjon  

Voksenopplæringssenteret er positive til å takle utfordringene med det økte antall bosatte 

flyktninger dersom det på overordnet nivå i kommunen legges til rette for dette.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Grure, Nina 

Rektor 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Svar på bosetting av flyktninger i perioden 2016 - 2019. Ekstra mottak av flyktninger i 

inneværende år. 

 

Angående barnehagekapasitet: 
 

Det er pr dags dato ledige barnehageplasser i Eigersund kommune. 

 

Konsekvens: behov for ekstra bemanning: 

Der er i en periode behov for noe ekstra bemanning i barnehagene når det kommer flyktningebarn, 

for å kunne ta imot dem på en god måte og gi den hjelp de trenger. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Leidland, Karina 

Barnehagekonsulent 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Fra: Rasmussen, Jane Hansen <Jane.Hansen.Rasmussen@nav.no> 

Sendt: 17. september 2015 14:11 

Til: Jane Hansen Rasmussen 

Emne: VS: Bosetting flyktninger 

 

  

  

Fra: Rita Kvalbein [<mailto:rita.kvalbein@eigersund.kommune.no>]  
Sendt: 17. september 2015 13:12 

Til: Rasmussen, Jane Hansen 
Emne: Bosetting flyktninger 

  

  

Hei! 

Jeg synes at det er litt vanskelig å svare på dette, når jeg ikke vet hvor mange barn og unge som kommer. 

Erfaringsmessig så blir det en større belastning på jordmortjenesten når det bosettes flere flyktninger. 

Frem til 2018 regner jeg med at vi bør øke med 20% jordmorstilling.  

Dette er ofte traumatiserte mennesker som trenger at vi tar god tid sammen med dem.   

Hos helsesøster for flyktninger har vi fortsatt litt kapasitet, men regner med at det også her må 

påberegnes å øke med 20% stilling for å kunne tilby flyktningene et best mulig tilbud. 

  

  

  

  

Med vennlig hilsen  

  

Rita Kvalbein, Leder helsestasjonen 

Sentrum Helsestasjon 

Direkte telefon: 51468151 - Mobil: 476 18 479 Resepsjon: 51468150 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - 

@EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller 

sensitive personopplysninger jf. personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i 

utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som 

andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler. 
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Saksbehandler:  Midbrød, Svein Ivar  Direkte telefon: 51 46 10 41 /   

E-post: svein.ivar.midbroed@eigersund.kommune.no  

 

 

 

Jane Hansen Rasmussen Seksjonssjef  

 

 

Uttalelse vedrørende mottak av flyktninger 

 

Husabø skole har mangeårig positiv erfaring med å ta imot flyktninger. Vi vil også i framtiden  

ta godt imot de som kommer. Det er både elever og ansatte flinke til.  

 

Jeg vil likevel komme med følgende utfordringer vi står i. Disse er for en sto del knyttet til 

økonomiske utfordringer i kommunen: 

- Manglende tilgang til tolker for nyankomne elever. Mange elever opplever at de blir 

sittende mange timer på skolen uten å skjønne noe i starten. Mangel på tolker er 

både en praktisk og økonomisk utfordring. Dette var det midler til tidligere. 

- Eigersund kommune har i innsparingsperioden redusert kraftig på 

undervisningstilbudet i morsmål og tospråklig fagopplæring.  

- Husabø skole har i forbindelse med innsparinger mistet en 40% stilling som 

miljøterapeut som jobbet med integreringsarbeid mot flyktninger. Dette er et savn, 

og integreringsprosessene går tregere enn tidligere. 

 

Dog er det positivt at det i budsjettet ble bevilget ekstra lærertimer til norskopplæringen for 

disse elevene.  

For øvrig anbefaler vi at familier som kommer blir bosatt i ulike skolekretser. Noen 

klassetrinn på Husabø skole er «fulle», og nye elever vil kunne utløse klassedelinger og 

romutfordringer.   

  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Midbrød, Svein Ivar 

Rektor 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Saksbehandler:  Ørsland, Tove Grete  Direkte telefon: 51 46 84 12 /   

E-post: tove.oersland@eigersund.kommune.no  

 

 

 

Jane Hansen Rasmussen Seksjonssjef  

 

 

Uttalelse fra barnevernet vedr. anmodning fra IMDI om mottak av ekstra flyktninger 
Det vises til anmodning om uttalelse vedr. bosetting av flyktninger i perioden 2016-2019, herunder 

ekstramottak av flyktninger i inneværende år.   

 

Sannsynligheten for at flyktningbarn har behov for tiltak fra barnevernstjenesten er noe høyere enn 

for befolkningen for øvrig. Dette henger sammen med det de og familien har vært gjennom før 

ankomst Norge samt at familien skal etablere seg i et helt nytt land med alt det medfører. Både barn 

og foreldre kan streve med traumer etc. i flere år etter ankomst. Foreldrene skal videre utøve sitt 

foreldreskap i en ny kulturell kontekst. Barneverntjenesten er med bakgrunn i dette inne i relativt 

mange familier med flyktningebakgrunn for kortere eller lengre perioder.  

 

Familiegjenforening var tidligere inkludert i det antall flyktninger kommunen tok imot.  Nå kommer 

familiegjenforening i tillegg.  Dette har medført en betydelig økning i antall flyktninger som mottas og 

det gir også større utfordringer knyttet til planlegging av mottak grunnet uforutsigbarheten knyttet 

til antallet som ankommer. Barneverntjenesten har vært involvert i flere saker der 

familiegjenforening har utløst behov for barnevernstiltak.   

 

Barneverntjenesten er positive til å ivareta den delen av oppfølgingsansvaret overfor barn med 

flyktningebakgrunn som etter lov om barneverntjenester tillfaller oss. Det kan imidlertid bli behov for 

å styrke bemanningen ved barneverntjenesten med en 40-50 % stilling med tanke på å sikre 

tilstrekkelig kapasitet til å følge opp. Dette da barneverntjenesten pr. i dag allerede er svært presset. 

Det anmodes med bakgrunn i dette at en stillingsøkning i barneverntjenesten tas med i det videre 

saksframlegget.   

 

Når det gjelder å øke antall enslige mindreårige som barneverntjenesten tar imot og følger opp på 

hybel med tilsyn er vi positivt innstilt til å øke opp med en, fra fem til seks.  Det behøver i 

utgangspunktet ikke utløse behov for å utvide bemanningen som følger opp de enslige mindreårige, 

men dette vil selvsagt avhenge av omsorgs- og oppfølgingsbehovene til dem vi tar imot.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ørsland, Tove Grete 

Barnevernleder 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Bosetting av flyktninger – mottak av flyktninger i 2015 og 2016

Sammendrag:
I skriv datert 23.04.2015 anmoder barne , likestillings og inkluderingsdepartementet v/Statsråden
landets kommuner om å øke bosettingskapasiteten ytterligere i 2015 og 2016. Bakgrunnen for
anmodningen er at verden opplever en flyktningekatastrofe som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig,
og nabolandene til Syria har store problemer med å klare den dramatiske befolkningsøkningen.

Barne , likestillings og inkluderingsdepartementet har i sitt skriv anmodet Eigersund kommune om å
ta i mot 12 syriske flyktninger i 2015 og 15 syriske flyktninger i 2016 i tillegg til opprinnelig
anmodning. Anmodningsantallet for 2016 er 31. Kommunen har gjort vedtak om mottak av 35 i 2016.

IMDI kommer også denne høsten med en ordinær tilleggs anmodning som går på mottak av
flyktninger utover vedtatt antall. I ovennevnte skriv framkommer det at det forespørres mottak av 9
flyktninger i tillegg til dagens vedtak på 35. Anmodningen forventes mottatt i nær framtid. I henhold
til anbefaling mottatt i brev fra KS datert 28.04.15 legges det frem en politisk sak der disse
anmodningene behandles samtidig.

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 2015 og 2016 jfr. tidligere vedtak. Event.
mottak av syrere må komme inn under dette antallet. I tallet inngår inntil 5 enslige
mindreårige. Eventuelle personer på familieinnvandring kommer i tillegg til vedtatte
bosettingstall.



Møtebehandling fra Felles brukerutvalg 03.06.2015

BRU behandling:

BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo:

1. "Eigersund kommune bosetter det antall flytninger som framkommer i ordinær
tilleggs anmodning og tilleggs anmodning med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Det
vil si totalt 56 flyktninger i 2015 fordelt på 35 flyktninger på gjeldende vedtak, 9
flyktninger på ordinær tilleggs anmodning og 12 flyktninger med bakgrunn i dagens
flyktningkrise.

2. For 2016 bosettes det 11 flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. I tillegg
kommer 4 flyktninger som bosettes på gjeldende vedtak på 35 med bakgrunn i IMDIs
anmodning om mottak av 31 flyktninger for 2016. Totalt antall for 2016 blir da 46
personer.

3. Berørte tjenester gis tilstrekkelig ressurser for å gi flyktningene et forsvarlig tilbud."

VELI AKALP (bru) foreslo:
"Voksenopplæringstilbudet bør styrkes og utvides. Dette for å ivareta de personer som
kommunene allerede har sagt ja til."

Votering:
Akalps tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Kvassheims forslag falt med 7 stemmer mot 1 stemme for (V).
Rådmannens innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 1 stemme (V).

BRU 024/15 vedtak:

1. Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 2015 og 2016 jfr. tidligere vedtak. Event. mottak
av syrere må komme inn under dette antallet. I tallet inngår inntil 5 enslige mindreårige.
Eventuelle personer på familieinnvandring kommer i tillegg til vedtatte bosettingstall.

2. Voksenopplæringstilbudet bør styrkes og utvides. Dette for å ivareta de personer som
kommunene allerede har sagt ja til.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Møtebehandling fra Formannskapet 11.06.2015

FS behandling:

"Nytt punkt: De statlige overføringene som følger med flyktningene skal benyttes til å styrke
mottak, opplæring og intergrering på tvers av de ulike tjenestene som berøres.



Nytt punkt: Samlokalisering av tjenester og ressurser i et mottakssenter vurderes i
integreringsplanen for Eigersund kommune.

Nytt punkt: I løpet av høsten 2015 gjennomføres det et «integreringsseminar» for politikere,
administrasjon og berørte tjenester, med fokus på forbedret integrering, god
språkopplæring og flere raskere ut i jobb."

"Setning 2 i Rådmannens forslag til vedtak strykes. ("Evt mottak av syrere må komme inn
under det antallet")

Nytt punkt: Formannskapet ønsker en sak på bosetting av syriske flyktninger når Stortinget
har vedtatt hvor mange flyktninger som kommer til landet. Saken skal baseres på Eigersund
Kommunes relative andel av disse, og den eventuelle økonomiske kompensasjon som følger.
Saken tas opp tidligst mulig."

"Nytt punkt: Eigersund kommune stiller seg positiv til å motta den relative andelen av ekstra
flytkninger ut over allerede vedtatte mottak av 35 i 2015 og 2016."

Votering:
Rådmannens forslag første setning enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag andre setning falt vedtatt.
Stapnes forslag nytt punkt 1 enstemmig vedtatt.
Stapnes forslag nytt punkt 2 enstemmig vedtatt.
Moens forslag 3 nye punkt enstemmig vedtatt.
Moen fellesforslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (FrP + SP)

FS 062/15 vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 2015 og 2016 jfr. tidligere vedtak.
2. De statlige overføringene som følger med flyktningene skal benyttes til å styrke mottak,

opplæring og intergrering på tvers av de ulike tjenestene som berøres.
3. Samlokalisering av tjenester og ressurser i et mottakssenter vurderes i integreringsplanen for

Eigersund kommune.
4. I løpet av høsten 2015 gjennomføres det et «integreringsseminar» for politikere,

administrasjon og berørte tjenester, med fokus på forbedret integrering, god språkopplæring
og flere raskere ut i jobb.

5. Formannskapet ønsker en sak på bosetting av syriske flyktninger når Stortinget har vedtatt
hvor mange flyktninger som kommer til landet. Saken skal baseres på Eigersund Kommunes
relative andel av disse, og den eventuelle økonomiske kompensasjon som følger. Saken tas
opp tidligst mulig.

6. Eigersund kommune stiller seg positiv til å motta den relative andelen av ekstra flytkninger ut



over allerede vedtatte mottak av 35 i 2015 og 2016.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Møtebehandling fra Kommunestyret 15.06.2015

KS behandling:

"1. Eigersund kommune bosetter det antall flytninger som framkommer i ordinær tilleggs
anmodning og tilleggs anmodning med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Det vil si totalt 56
flyktninger i 2015 fordelt på 35 flyktninger på gjeldende vedtak, 9 flyktninger på ordinær
tilleggs anmodning og 12 flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise.

2. For 2016 bosettes det 11 flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. I tillegg
kommer 4 flyktninger som bosettes på gjeldende vedtak på 35 med bakgrunn i IMDIs
anmodning om mottak av 31 flyktninger for 2016. Totalt antall for 2016 blir da 46 personer.

3. Berørte tjenester gis tilstrekkelig ressurser for å gi flyktningene et forsvarlig tilbud."

Votering:
Thengs forslag falt med 30 mot 1 stemme for. (SV)
Formannskapets innstilling punkt 1 4 vedtatt med 30 mot 1 stemme. (SV)
Formannskapets innstilling punkt 5 vedtatt med 29 mot 2 stemmer. (SP)
Formannskapets innstilling punkt 6 vedtatt med 25 mot 6 stemmer. (FrP+SP)

KS 043/15 vedtak:

1. Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 2015 og 2016 jfr. tidligere vedtak.
2. De statlige overføringene som følger med flyktningene skal benyttes til å styrke mottak,

opplæring og intergrering på tvers av de ulike tjenestene som berøres.
3. Samlokalisering av tjenester og ressurser i et mottakssenter vurderes i

integreringsplanen for Eigersund kommune.
4. I løpet av høsten 2015 gjennomføres det et «integreringsseminar» for politikere,

administrasjon og berørte tjenester, med fokus på forbedret integrering, god
språkopplæring og flere raskere ut i jobb.

5. Formannskapet ønsker en sak på bosetting av syriske flyktninger nå når Stortinget har
vedtatt hvor mange flyktninger som kommer til landet. Saken skal baseres på Eigersund
Kommunes relative andel av disse, og den eventuelle økonomiske kompensasjon som
følger. Saken tas opp tidligst mulig.

6. Eigersund kommune stiller seg positiv til å motta den relative andelen av ekstra
flytkninger ut over allerede vedtatte mottak av 35 i 2015 og 2016.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.



Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Brukerutvalget avgir uttalelse. Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Sak om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016 ble behandlet i kommunestyret 30.09.2013.
Saksnummer 054/13.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Norge har vedtatt å ta i mot 1500 kvoteflyktninger fra Syria i 2015. For å skaffe til veie et
beslutningsgrunnlag om hvorvidt Norge skal ta i mot flere kvoteflyktninger, ønsker statsråden å
undersøke muligheten til å øke bosettingskapasiteten ytterligere i 2015 og 2016. Denne
informasjonen vil være viktig når det skal fattes beslutning på nasjonalt nivå om hvordan Norge kan
bidra. Eigersund kommune har i 2015 bosatt 5 syriske flyktninger som kom som asylsøkere. I tillegg
ventes en familie på 3 og en familie på 5 i juni som kvoteflyktninger.
Statsråden ber om svar på anmodningen innen 27. mai. I brev fra NAV Eigersund datert 05.05.15 ble
det bedt om utsatt frist for å få saken tilstrekkelig belyst og behandlet i kommunale organer. I mail
datert 12.05.15 ber Barne , likestillings og inkluderingsdepartementet om tilbakemelding innen den
oppsatte fristen, gjerne i form av innstillingen til kommunestyret, med bekreftelse evt. avkreftelse av
denne i etterkant.

Eigersund kommune har jevnlig tatt i mot flyktninger de senere år. De fleste år har kommunen tatt
imot ca. 20 25 flyktninger – inklusiv personer på familieinnvandring. Eigersund kommune gjorde
høsten 2013 vedtak om at det i 2014, 2015 og 2016 skal mottas 35 flyktninger hvert av årene.
Familieinnvandring holdes utenfor. I 2014 ble det mottatt 35 flyktninger i henhold til vedtak. I tillegg
mottok kommunen 31 flyktninger på familieinnvandring. Totalt antall mottatte flyktninger i 2014 ble
dermed 66.

Fra 2014 til 2015 hadde Eigersund kommune i følge SSB en befolkningsvekst på 0.7% fra 14811 til
14916 innbyggere. Dette er en tilvekst på 105 innbyggere. Av disse er 66 bosatte flyktninger.

Pr. 13. mai er det bosatt 12 flyktninger. Det er ikke kommet personer på familieinnvandring. Flere har
søkt, men foreløpig foreligger det ikke vedtak.

I følge Integrerings og Mangfolds direktoratet oppholder det seg nå et flertall av enslige personer i
landets flyktningmottak.

I forbindelse med forberedelse til denne sak, er det sendt henvendelse til Husabø skole,
Voksenopplæringssenteret, Helsestasjonen, Barnevernet, Barnehagekonsulenten med anmodning og
evt. synspunkt på henvendelsen fra barne , likestillings og inkluderingsdepartementet.

Det er mottatt svar fra Husabø skole, Voksenopplæringssenteret, Barnehagekonsulenten og
Barneverntjenesten.



Saksbehandlers vurderinger:
Saksbehandler vil nedenfor drøfte følgende:

· Vil det være aktuelt for kommunen å ta imot flere flyktninger enn de 35 som allerede er vedtatt i
inneværende år og neste år.

Pr. 13. mai er det bosatt 12 flyktninger. Det er ønskelig med kontinuerlig bosetting gjennom hele året
for å kunne ivareta flyktningene best mulig ved ankomst.

Flertallet av beboerne på landets flyktningmottak er enslige. Det vil fremover være behov for
bosetting av flere enslige flyktninger i kommunen. Det kan medføre økt bosetting av personer hvor
det er aktuelt å søke om familieinnvandring. Det medfører en mer uforutsigbar planleggingssituasjon
for involverte tjenester. Økt bosetting av enslige medfører økt ressursbruk i flyktningetjenesten og
voksenopplæring. Ressurssituasjonen for bl.a. skole og barnehage vil bli påvirket dersom det kommer
barn på familieinnvandring.

Kommunen har ikke et elektronisk verktøy for sikker kommunikasjonsutveksling mellom skole og
flyktningetjenesten. Dette medfører bl.a. et merarbeid for begge parter og medfører en lite effektiv
oppgaveløsning. Med økt bosetting vil dette skape ytterligere utfordringer.

Voksenopplæringssenteret opplyser i sin tilbakemelding at mottak av flere flyktninger vil medføre
utfordringer med undervisningsareal og kontorareal.

Når det gjelder behov for boliger har det den senere tid gått rimelig greit å skaffe egnede boliger.
Flyktningetjenesten mottar henvendelser fra flere huseiere som ønsker å leie ut til
flyktningetjenesten. I tillegg følger vi med på annonserte leieforhold, og evt. ledige kommunale
boliger. De fleste flyktninger etablerer seg i leid bolig på det private leiemarked. Det er de ansatte i
flyktningetjenesten som har ansvar for å skaffe boliger til flyktningene.

Pr. 13. mai er det ledig barnehageplasser. Plassene er ledig fra 15.08.15. Det har tidvis vært vanskelig
å skaffe barnehageplass til barn som kommer. Dette skyldes i stor grad at flyktningetjenesten ikke
har vært kjent med bosetting av familier med barn i barnehagealder innen søknadsfristen til
barnehagene. Det vurderes som positivt at det nå er tilgjengelige barnehageplasser. Flere barn har
tidligere som eneste tilbud fått dette i Helleland barnehage. For at foreldre skal kunne starte i
introduksjonsprogrammet har det medført en merbelastning på flyktningetjenesten da det må sørges
for transport for barna til/fra barnehagen.

Det har vist seg utfordrende for mange flyktninger å skaffe seg arbeid etter fullført
introduksjonsprogram i så stort omfang at de blir selvforsørget. I 2014 fullførte 18 flyktninger
introduksjonsprogrammet. Av disse gikk 1 flyktning ut i jobb og 6 til videre utdanning etter endt
deltakelse. Etter 5 år foreligger det ingen offisiell statistikk, men erfaring viser at flere fortsatt står
uten arbeid. Dette medfører en merkostnad for kommunen som ikke finansieres av staten.

I flyktningetjenesten har det over tid vært en bemanning på 1.9 stilling. Fom. juni vil vi være
fulltallige med 3.8 stilling. Det blir da viktig å få satt i gang tiltak som oppfølging i bolig, og tettere
oppfølging av den enkelte flyktning. Mange blir i dag gående uten systematisk oppfølging fordi det
blir bare er tid til de som selv tar kontakt. Sammen med voksenopplæringssenteret vil det bli forsøkt
etablert et helårlig og heldagstilbud for deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette lovkravet



oppfylles ikke i dag. Med nåværende ressurssituasjon blir det vanskelig/umulig å oppfylle dette
lovkravet.

Vi ser følgende utfordringer med å motta flyktninger utover gjeldende vedtak for 2015 og 2016:

· Det gjenstår å bosette 23 flyktninger dette året. Kommunen skal bosette 35 flyktninger neste år. Ut
fra forhold som flyktningetjenesten kjenner til, er det sannsynlig at det også kommer personer på
familieinnvandring dette året og neste år.

· Nåværende stillingsressurser innen flyktningetjenesten tilser at det ikke er rimelig å gå innfor en
økning av antallet som skal bosettes i kommunen dette året eller neste år.

· Krav om heldag og helårlig tilbud til deltakere i introduksjonsordningen blir i dag ikke oppfylt.
· Husabø skole er ansvarlig for norskopplæring for alle elever med flyktningebakgrunn. Uavhengig

hvor disse bosettes i kommunen. Ordningen fungerer bra, men kunne med fordel vært utvidet i
timetall.

· Mulighet til morsmålundervisning, evnt. tospråklig fagopplæring tospråklig assistent den første
tiden er viktig. Dette savner skolen i dag.

· Voksenopplæringssenteret vil få en utfordrende situasjon i forhold til undervisningslokaler og
kontorareal.

· Manglende elektronisk verktøy for sikker kommunikasjonsutveksling mellom voksenopplæringen og
flyktningetjenesten vil medføre ytterligere utfordringer med økt bosetting.

· Barnevernstjenesten er en presset enhet som ikke er dimensjonert for en større økning.

Vi ser følgende positive sider med å motta flyktninger utover gjeldende vedtak for 2015 og 2016:

· Staten bidrar med en ikke ubetydelig finansiering de første 5 år som legger grunnlag for å legge
til rette for etablere et godt mottaksapparat hos involverte tjenester, som er en forutsetning for
god vellykket integrering.

· Barnehagene har pr. i dag ledig kapasitet. Det vil være positivt i forhold til de foresattes
mulighet til deltakelse i introduksjonsprogrammet og være integreringsfremmede for barna.

· Økt elevtall ved voksenopplæringssenteret vil gi bedre mulighet for å øke antall grupper. På den
måten får vi større handlingsrom i forhold til gruppesammensetning etter progresjon og
forkunnskaper hos elevene.

· Det er berikende for skolen å ta imot elever med flyktningebakgrunn.
· Barnevernstjenesten er positiv til utvidelse av mottak av enslige mindreårige fra 5 til 6 pr. år.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser til rådmannens forslag:
Voksenopplæringen har varslet et behov for økte ressurser tilsvarende kr. 550.000 for å gi tilbud til
mottatte flyktninger i 2014.



Økonomiske konsekvenser ved alternativ forslag til vedtak:

Tilskudd

År 1, 2015 35 x kr 200 000, Kr 7.000.000, Kvote i dag

12 x kr 200 000, Kr 2.400.000, Ekstra syrere

9 x kr 200 000, Kr 1.800.000, Ekstra anmodning

Totalt år 1, 2015 Kr 11.200.000,

Her har vi tatt ett gjennomsnittsbeløp på 200 000 kr. Enslige voksen får 232 000 kr og barn og voksne
får 182 000 kr.

Hvis vi tar alle som det er blitt anmodet om i 2015 blir det totalt 56 personer. Etableringstilskuddet vil
da utgjøre disse summene for år 2 5:

År 2, 2016 56 x kr 210.000, Kr 11.760.000,

År 3, 2017 56 x kr 152.000, Kr 8.512.000,

År 4, 2018 56 x kr 82.200 , Kr 4.603.200,

År 5, 2019 56 x kr 70.000, Kr 3.920.000,

Pr. i dag er det 3 enslige mindreårige i prosjektet. Disse mottar et ekstra tilskudd på kr. 191 300 kr pr.
år i 5 år.

Barnehagetilskuddet er et engangsbeløp på kr. 24 400 kr pr barn i barnehagealder.

Tilskudd til norskundervisning ved voksenopplæring: Gjennomsnittlig årlig tilskudd pr. elev kr.
40.000, . Tilskuddet gis for 3 år. Statstilskuddet dekker norskopplæring 20 t/uke, faktisk timeantall
gitt av voksenopplæring er 25 t/uke.

Utgifter:

Etableringstilskudd: kr. 30.000, for hovedpersonen i en husholdning og kr 3000, for medfølgende
husstandsmedlemmer.

Hvis alle 56 var enslige voksne hadde utgiftene vært på kr 1.680.000, i etablering.

Hvis det er 30 voksne som mottar full etablering blir dette kr. 900.000, , og 26 medfølgende
medlemmer blir summen kr 78.000, . Totalt kr. 978.000, .

Introduksjonsstønad pr måned: kr 14.728, for personer over 25 år, kr 9.819, for personer under 25



år. Dette er brutto utbetaling, kommunen får skattepengene av summen.

Hvis 30 personer mottar høyeste sats (over 25 år) i ett år blir brutto utbetaling kr. 5.302.080, , og 26
personer laveste sats (under 25 år) blir det kr 3.063.528, . Totalt kr 8.365.608, . Da antar en at det
bare er voksne som kommer.

Dersom vi legger til grunn økning på 21 nye flyktninger i år er det behov for 2,4 lærerstillinger ved
voksenopplæringssenteret.

Anmodning for 2016:

31 på kvote og 15 syriske flyktninger. Dette utgjør 11 personer mer enn det som er vedtatt for 2016.

År 1, 2016 31 kvote Kr 6.200.000,

15 syrere Kr 3.000.000,

Totalt år 1, 2016 Kr 9.200.000,

År 2 5 som forrige tabell.

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Økt ressursbehov flyktningetjenesten –
2 stillinger

Kr. 607.000, Kr. 1.220.000, Kr.
1.220.000,

Programveileder (helår heldagstilbud) Kr. 350.000, Kr. 607.000, Kr.
607.000,

Økt ressursbehov
Voksenopplæringssenteret 2,4 stilling Kr. 610.000, Kr. 1.464.000, Kr.

1.464.000,

Økt ressursbehov øvrige tjenester Avhengig av
sammensetting
mellom
voksne/barn

Sum Kr. 1.567.000, Kr. 3.291.000, Kr.
3.291.000,

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Behov for inventar, utvidelse undervisning og
kontorlokaler ved voksenopplæringssenteret

Inventar kr
100.000,
Lokaler
uavklart

Sum

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har



økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternativt forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Eigersund kommune bosetter det antall flytninger som framkommer i ordinær tilleggs
anmodning og tilleggs anmodning med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Det vil si totalt 56
flyktninger i 2015 fordelt på 35 flyktninger på gjeldende vedtak, 9 flyktninger på ordinær
tilleggs anmodning og 12 flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise.

2. For 2016 bosettes det 11 flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. I tillegg kommer
4 flyktninger som bosettes på gjeldende vedtak på 35 med bakgrunn i IMDIs anmodning
om mottak av 31 flyktninger for 2016. Totalt antall for 2016 blir da 46 personer.

3. Berørte tjenester gis tilstrekkelig ressurser for å gi flyktningene et forsvarlig tilbud.

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
403257 Innspill økt mottak av flyktninger
402821 Svar på bosetting av flyktninger 2015 og 2016 barnehageplasser
401716 Bosetting av flyktninger uttalelse fra Eigersund voksenopplæring
401376 Bosetting flyktninger 2015 uttalelse fra Husabø skole
401156 Henstilling om utsatt svarfrist bosetting av flyktninger med bagkrunn av dagens

flyktningekrise
401155 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise 2015 og 2016 og

tilleggsanmodning 2015
403672 Svar på henstilling om utsatt svarfrist bosetting av flyktninger med bagkrunn av

dagens flyktningekrise
404085 Bosetting av flyktninger i 2015
399160 151387 (L)(326957) (L)(326961).pdf
399161 Vedlegg til tabell (L)(326700) (L)(326962).pdf
399162 Bosetting syrere (L)(326699) (L)(326963).pdf



Fra: Rasmussen, Jane Hansen <Jane.Hansen.Rasmussen@nav.no> 

Sendt: 2. november 2015 15:35 

Til: Jane Hansen Rasmussen 

Emne: VS: Økt antall minoritetsspråkligeelever 

 

  

  

  

Fra: Torfinn Hansen [<mailto:torfinn.hansen@eigersund.kommune.no>]  
Sendt: 27. oktober 2015 13:12 
Til: Aarsland, Milrid 
Kopi: Eivind Galtvik; Jorunn Stapnes 
Emne: Økt antall minoritetsspråkligeelever 
  

I dette eksempelet er det regnet med en økning på 10 elever i grunnskolealder pr. år: 

  

Rammetimetall/elever er nå 2,21 dvs. at 10 ny elever gir 22,1 uketimer tilnærmet en lærerstilling (500 

000 x 1,3) = 650 000 kr/år 

Inkludert her er timer ti spesialundervisning (men ikke til særskildt norskopplæring) 

  

Det er ikke tatt stilling til om assistenttimetallet i grunnskolen vil øke. Har å 34 - 35 ass. stillinger. 

  

Assistenter i SFO: Ca. 2 assistenttimer pr. elev dvs. 20/37,5 stilling anslått til 370 000 kr x 1,3 x 20/37,5 = 

ca. 260 000 kr/år 

  

Opplæringslovens §2-8: 

Særskildt norskopplæring 1,2 t/u pr. elev dvs. 12 lærertimer = ca. 50% stilling som gir 325 000 kr/år 

  

Morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring har vi nå bare i polsk, men det vil sannsynligvis være 

nødvendig med  

morsmålopplæring/tospråklig fagopplæring i for eksempel i arabisk. Dette er en rett for elevene har 

dersom de 

har rett til særskildt norskopplæring. 

  

Omfang morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring ca. 1,2 lærertimer/år dvs. 12 t/u tilsvarende om lag 

50 % lærerstilling  

(Disse lærerne har oftest en lavere årslønn enn lærere generelt). 300 000 kr - 325 000 kr/år. 

  

Totalt ca. 1,5 mill./år inkl. sos. utg.  

  

Håper dette er brukbart. Spør om noe er uklart. 

  

  

  

Med vennlig hilsen 

  

Torfinn Hansen 

Skolefaglig ansvarlig  



Kultur- og oppveskstavdelingen, Eigersund kommune 

Direkte telefon: 51 46 82 46 - mobiltelefon 481 11 2 87 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no> - Facebook.no/eigersund - 

@eigersundK 
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1 Innledning

integreringstilskuddet, 

enslig mindreårig-tilskuddet og tilskudd for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Administrasjonsundersøkelsen, 

Sosialhjelpsundersøkelsen og Introduksjonsstønadsundersøkelsen.



 



    

2 Mandat

 

-

gen må tilpasses det til enhver tid gjeldende regelverk.

Integreringstilskuddet

Beregningsutvalget skal hvert år innhente, gjennomgå og presentere kommunenes utgifter når det gjel-

-

greringstilskudd. Kommunenes utgifter knyttet til de årskullene og gruppene som til enhver tid er omfat-

tet av integreringstilskuddsordningen skal fremgå i rapporten.

Beregningsutvalget skal drøfte og analysere resultatene fra kartleggingen, herunder gi en forklaring på 

årsakene til eventuelle endringer i kommunenes utgifter. Beregningsutvalget skal også foreta en analyse 

av utgiftene i kommunene over tid.

-

-

-

utgifter for denne gruppen skal fremkomme i alle relevante deler av kartleggingen. Beregningsutvalget 

skal foreta en særskilt sammenstilling og analyse av resultatene i kartleggingen for denne gruppen. 

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Beregningsutvalget skal hvert år innhente, gjennomgå og presentere kommunenes utgifter når det gjel-

der opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.



8 

som har rett og plikt eller rett til norskopplæring.

Beregningsutvalget skal drøfte og analysere resultatene fra kartleggingen, herunder gi en forklaring på 

årsakene til eventuelle endringer i kommunenes utgifter. Beregningsutvalget skal også foreta en analyse 

av utgiftene i kommunene over tid.



    

3 Sammendrag

3.1 Kartlegging av utgifter til bosetting og integrering

 

 

 2013 2014 Endring fra 2013

Samlede utgifter 712 100 732 400 2,9 %

Samlede utgifter inkl. utgifter til helsetjenester 741 400 762 600 2,9 %

743 100 770 300 3,7 %

-
76 300



 

 

/

 



    

 600 

• Drift uten lokaler 

• Drift med lokaler 

 2013 2014

1 600 

3



 



    

 

Utbeta

Totalt

2009

2010

2011

  

 

2012

  

 

2013

  

2014

  

-

greringstilskudd.



 

 

innvandrere i 2014 og 2013. Kroner.

Satser for bosatte fra og 
med 2013

Satser for bosatte til og 

med 2014

Lav sats Lav sats

År 1

År 2

År 3

Sum



    



 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Bosettingsår

Gjennomsnittlig sosialhjelp i 
2014 per person

Gjennomsnittlig sosialhjep i 
2013 per person

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

andelen

hele målgruppen

andel

2013 2014

Prosentvis 

endring



    

 

Sum 186 300 199 100

andelen av 

andelen

2013 2014 Prosentvis endring



 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Bosettingsår

Gjennomsnittlig 
introduksjonsstønad
i 2014 per person

Gjennomsnittlig 
introduksjonsstønad 
i 2013 per person

90 000

80 000

60 000

40 000

20 000

–

70 000

50 000

30 000

10 000



    

 

 

I alt

Gjennomsnittlig 
introduksjonsstønad
i 2014 per person

Gjennomsnittlig 
introduksjonsstønad
i 2014 per person

100 000

90 000

80 000

80 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
2010         2011         2012         2013         2014

Bosettingsår

Gjennomsnittlig 
sosialhjelpi 2014 
per person



 

ner.

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Bosettingsår

Samlet introduksjonsstønad 
og sosialhjelp 2014

Samlet introduksjonsstønad 
og sosialhjelp 2013

90 000

70 000

50 000

40 000

20 000

–

100 000

80 000

60 000

30 000

10 000



    

disse

2013 2014 Endring 

Prosentvis 

endring

 og  

/



 

6.2 Hovedfunn

 for 



    

Felles kostnader
3 %

Sosialrådgivning
og veiledning

23 %

Introduksjons-
program

21 %

Eksamensrettet
grunnskoleopplæring

6 %

Kvalifiserings-
program

2 % Sysselsetting
0 %

Bolig
13 %

Støttekontakt
1 %

Barnevern
19 %

Ekstratiltak
grunnskole

5 %

Kulturtiltak
2 % Barnehage

5 %



 

 

Median

Endring i 

snitt fra 

2013

Totalt uten KVP 81 900 600

82 600 89 700 1 800

6.3.1.1 Sosial råd og veiledning



    

6.3.1.2 Introduksjonsordningen

6.3.1.3 Eksamensrettet grunnskoleopplæring



 

6.3.1.6 Støttekontakt, aktivisering og pleie og omsorg i hjemmet

6.3.1.7 Det statlige tilskuddet til enslige mindreårige

 

6.3.1.8 Barne- og ungdomsverntjenester

 fra utgiftsbereg



    

i hele målgruppen  er langt 

andelen

 2013 2014 Endring Endring %



 

6.3.1.9 Ekstratiltak i grunnskolen

6.3.1.10 Kultur- og ungdomstiltak

6.3.1.12 Felleskostnader/inntekter



    

 



 

Kommune Totalt

88

88

83 88

83

 



    

2014

6/7.

 2013 2014

Endring 

fra 2013

Samlede utgifter 712 100 732 400 2,9 %

743 100 770 300 3,7 %
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 2013 2014 Endring

Prosentvis  

endring

743 100 770 300 27 200 3,7 %

90 % 93 % 

83 % 87 % 

80 % 87 %
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  og  

Kommune 2013 2014 Endring i % 2013 2014 Endring i %

3 24 096 461 886  0,3 %



 

11.

Kommune

1 280 1 600

8.2.3 Utgiftsfordelingen



    

Lokalutgifter
(ekskl. introlokaler)

20 %

Andre utgifter
2 %

Lærerlønn
58 %

Administrasjon
17 %

Materiell
3 %

2014



 

 

2014
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totalt uten KVP 100 100 100 100 100 100 

80 700 86 300



38 

2009 2014 Endring 2009–2014

8 400

Totalt uten KVP 16 %

 



    

460 000

440 000

420 000

400 000

380 000

360 000

340 000

447 000

431 729
437 500

403 505

379 505

440 734

2009 2010 2011 2012 2013 2014



 

Familier

8

2009

Endring 2009–2014

2014 Kroner Prosent

Sum 616 400 762 600 146 200 23,7 %
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19
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19
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19
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Undervisningstime uten lokaler

Undervisningstime med lokaler



    

metoder

Administrasjonsundersøkelsen, Sosialhjelpsundersøkelsen og Introduksjonsstønads-

undersøkelsen.

Voksenopplæringsundersøkelsen

 

 

  

 

  

 

Flyktning/person med opphold på humanitært grunnlag



 

 borgere

 

 

 og 



    

målgruppen mottar sosialhjelp



 

 

 og 

 

målgruppen mottar introduksjonsstønad



    

 
av disse



 

 

• 

• /

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

10.4.3.1 Sosial råd og veiledning

 

10.4.3.2 Administrering av introduksjonsprogram

104.3.3 Eksamensrettet grunnskoleopplæring



    

10.4.3.7 Støttekontakt, aktivisering og pleie og omsorg i hjemmet

 

10.4.3.8 Det statlige tilskuddet til enslige mindreårige

10.4.3.9 Barne- og ungdomsvernet



 

10.4.3.10 Ekstratiltak i grunnskolen

10.4.3.11 Kultur- og ungdomstiltak

10.4.3.12 Barnehager

10.4.3.13 Felleskostnader



    



 

 

10.5.1.1 Omfang

10.5.1.2 Utgifter

10.5.1.3 Inntekter



    

Drift uten lokaler 

Drift med lokaler 

Utgifter per undervisningstime

Gjennomsnittsutgift per undervisningstime

alle 



 



    

 31.12.14 31.12.2014

I alt 1 832 748 1,0



 

Utbeta
Totalt 17

1991

1992

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011   

2012
  

2013
 

 

2014
 

 

 

 



    

18 Totale utgifter uten KVP uten KVP

2013 2014 2013 2014 2013 2014

83 833 

I alt 993 463 466 88 147 



 

Prosent

und

I alt 13 002 100,0 100,0

Kull

2014

2013

2012

2011

2010

16 – 18

67 –>

Menn

Kvinner

Landsdel

Vestlandet

0 – 9999

10000 – 19999

20000 – 49999



    

Kommunesektorens organisasjon

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

Tlf.  24 13 26 00

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
IMDi

Kommune:

Postboks 8059 Dep

0031 Oslo

Tlf.  24 16 28 00

Kartlegging av kommunens utgifter til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne innvandrere i 2014

Denne undersøkelsen utføres på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDi).  

 

Hensikten med undersøkelsen er å skaffe opplysninger som kan gi grunnlag for å beregne utgiftsutviklingen i kommunene 

forbundet med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Målgruppen for undersøkelsen er deltakere 

som omfattes av rett og plikt eller rett til norskopplæring (jf rundskriv Q-20/2012 og IMDi 4/2014), asylsøkere og deltakere uten 

rett og plikt.  

 

Opplysningene i skjemaet vil brukes til å beregne en utgift per undervisningstime.  

 
Undersøkelsen består av to deler: 
Første del (spm 1 til 36) gjelder deltakere som fikk opplæring i kommunen. 
Andre del (spm 37 til 40 ) gjelder deltakere bosatt i kommunen/statlig mottak som fikk opplæring i andre kommuner.  
 
Kontaktpersonen kommunen har utpekt, vil ha ansvaret for å koordinere innsamlingen av opplysningene i kommunen. Dersom 
det skulle være spørsmål vedrørende undersøkelsen eller selve utfyllingen av skjemaet send gjerne e-post til denne adressen: 
 

beregningsutvalget@imdi.no 
 
Dessuten kan følgende personer kontaktes: 
  
Nina Gran, KS, tlf. 24 13 27 78, 915 26 482, e-post: nina.gran@ks.no 
Kjartan Stokke, FMBu, tlf. 32 26 69 48, 916 45 331, e-post: fmbukns@fylkesmannen.no 
 
  
Vi ber om at spørreskjemaet blir fylt ut og returnert pr. e-post til beregningsutvalget@imdi.no  
innen 10. mars 2015.  
 
Takk for hjelpen! 
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Vinterseminar Utvalget/sekretariatet/kommunene primo desember

Utfylling Kommunene

Kommunebesøk Utvalget/(sekretariatet)/ kommunene uke 7 - 10

Korrigering av tidligere utfylling Kommunene fra kommunebesøk - 10. mars

Innsending av utfylt skjema Kommunene innen 10. mars

Databearbeiding

Oppgaver Ansvarlig Frist for ferdigstilling

Gjennomgang av skjema Utvalget fortløpende 11. mars - medio april

Sekretariatet/kommunene fortløpende 11. mars - medio april

Innlegging av data Sekretariatet fortløpende 11. mars - medio april

Kvalitetssikring av adm og vo Utvalget/sekretariatet medio - ultimo april

Presentasjon/publisering

Oppgaver Ansvarlig Frist for ferdigstilling

Oversendelse av tall til departementet IMDi/(sekretariatet) 30. april

Rapportskriving Utvalget/sekretariatet 16. april - 14. mai

Korrektur - rapporten Utvalget/sekretariatet

Trykking av foreløpig rapport Sekretariatet 29. mai

Utsending av foreløpig rapport Sekretariatet primo juni

Utvalget/sekretariat/kommunene 3. - 4. juni

Sekretariatet August

Sosialhjelps- og introduksjonsstønadsundersøkelsen 

samt kvalifiseringsstønad

KOSTRA Skjema 11, 11B og 11C. Frist for 

innrapportering 15. januar.Sekretariatet

foreløpig utfylte skjema sendes inn senest 3 

dager før avtalt kommunebesøk

Oppfølging av kommunene; spørsmål til utfyllingen

Datainnsamling

24. aprilPresentasjon av foreløpig resultat for Utvalget Sekretariatet

Sommerseminar (med framlegging av rapporten)

15. - 25. mai

Utsending av endelig rapport



    

Målgruppe:

Plikt

16-55 år

Betaling

Undervisning

Eks:

ja  - gå til 2
nei  - gå til 36

Gratis

Humanitært grunnlag

FAM (A/O; Hum og Kol)

FAM (norske eller nordiske borgere) Nordiske borgereFAM (norske eller nordiske borgere)

FAM (A/O; Hum og Kol)

    i kommunen i 2014? 

Opplæring av voksne innvandrere i 2014

Kollektiv beskyttelse Kollektiv beskyttelse

Asyl og Overføringsflyktninger

Humanitært grunnlag

Au pairer og andre med 

midlertidig opphold

Asyl og Overføringsflyktninger

Summen av antall timer undervist i undervisningsgruppene.

Omfatter all grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, uavhengig av kursarrangør. Norskopplæring 

til asylsøkere inngår også i beregningsgrunnlaget, og skal spesifiseres i skjemaet. 

Arbeidsinnvandrere - ikke 

opphold etter EFTA/EØS-

regelverket

FAM (arbeidsinnvandrere)

Personer med opphold etter 

EFTA/EØS-regelverket

Følgende spørsmål besvares av kommuner hvor det foregikk opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 2014.

Undervisningstimer

Dersom det i kommunen er 3 undervisningsgrupper á 200 timer og 2 grupper á 100 timer blir antall 
undervisningstimer lik (3 x 200) + (2 x 100) = 800 undervisnings-timer.

Personer med opphold på grunnlag av mishandling 

eller tvangsekteskap (fra 1.7.2011)

1. Ble det undervist norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

16-55 år

Gratis

E-post:

Unntak

Tlf. nr:Opplysningene er gitt av:

Rett og plikt

Studenter

INFORMASJON TIL UTFYLLER

Målgruppen for undersøkelsen er deltakere som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap og som omfattes av rett og plikt 

eller rett til norskopplæring (jf rundskriv IMDi 4/2014), samt asylsøkere og deltakere uten rett og plikt.

Oversikt over personer med rett og/eller plikt til norskopplæring

Rett

55-67 år



 

Totalt antall deltakere i 2014

Deltakere med rett og plikt

Deltakere med rett

Deltakere med plikt men ikke rett

Deltakere uten rett og plikt

Asylsøkere

Sum deltakere 0

Totalt antall undervisningstimer

pr. 1.2.2014 pr. 1.4.2014 pr. 1.10.2014

Antall grupper totalt

Antall deltakere totalt

5. Anslå gjennomsnittlig gruppestørrelse antall personer pr gruppe

6. Hvor mange årsverk var knyttet til undervisningen i norsk og samfunnskunnskap i 2014?
Gjelder kun de som underviser.

antall årsverk

#DIV/0!

OMFANGET AV OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

3. Vennligst oppgi totalt antall undervisningstimer (inkl. kontaktlærer) i norsk og samfunnskunnskap i 2014

4. Vennligst fyll ut informasjon nedenfor om virksomheten pr. 1.2.2014, 1.4.2014 og 1.10.2014

2. Vennligst oppgi totalt antall personer som har deltatt i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i kommunen i 2014

Antall undervisningstimer totalt delt på lærerårsverk

Kartleggingen omfatter alle deltaktere som i løpet av 2014 deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det gjelder deltakere 

med rett og/eller plikt, asylsøkere og deltakere uten rett og plikt. 
 
Deltakere i annen undervisning enn norsk og samfunnskunnskap, som for eksempel grunnskoleopplæring for voksne, 

trafikkutdanning mv, samt årsverk og undervisningsgrupper knyttet til dem skal ikke regnes med i spm 2-7, men skal 

kommenteres i kommentarfeltene herunder.  



    

3 10 9 21

15 15 15 17

Totalt 18 24 38

SUM - kontroll 

(grupper*timer 

per uke*ant 

uker)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt 0 0 0

SUM - kontroll 

(grupper*timer 

per uke*ant 

uker)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt 0 0 0

Antall uker med 

undervisning kveld

Antall uker med 

undervisning dagtid

Antall 

grupper 

dagtid

Antall 

grupper 

kveld

Gjennomsnittlig 

antall deltakere pr 

gruppe kveld

Antall 

undervisnings-timer 

i uken kveld

Antall 

grupper

Antall deltakere pr 

gruppe

Antall 

undervisnings-timer 

i uken 

Antall uker med 

undervisning

Det er mulig å legge til flere linjer eller bruke Ledige ark for beregninger.

7. Dersom det er mulig, oppgi antall grupper med undervisning i norsk og samfunnskunnskap, antall deltakere pr 

gruppe, antall undervisningstimer i uken pr gruppe og antall uker gruppen har eksistert

Gjennomsnittlig 

antall deltakere pr 

gruppe dagtid

Antall 

undervisnings-timer 

i uken dagtid

Eks. Kommunen har 3 grupper med 10 personer i hver gruppe. Disse gruppene har undervisning i 21 uker med 9 

undervisningstimer per uke. I tillegg har kommunen 15 grupper med 15 personer som har hatt undervisning i 17 uker med 15 

undervisningstimer per uke.



 

8. Beskriv hvordan norskopplæringstilbudet er organisert i kommunen, f.eks kveldsgrupper, nivådelt, osv

9. Underviser kommunen arbeidsrettet norsk på praksisplass (for eksempel språkpraksis)?
Ja

Nei, gå til spørsmål 11

Hvis ja, oppgi antall undervisningstimer for skoleåret: Vår Høst

10. Er undervisningstimene og utgiftene med i undersøkelsen?
Ja

Nei

11. Gis det arbeidsrettet norsk  i grupper?
Ja

Nei

12. Hvis ja, er undervisningstimene og utgiftene med i undersøkelsen?
Ja

Nei, gå til spørsmål 14

13. Beskrivelse av organiseringen av arbeidsrettet norsk

(1. jan - 31. des)

Vennligst oppgi utgifter til kommunale tjenester i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 2014:

Beskrivelse av organiseringen av undervisningen; f.eks antall kveldsgrupper og timer per kveldsgruppe, nivådelte grupper, antall 

deltakere som deltar på mer en enn gruppe mv

      

Her føres utgifter knyttet til de deltakere og undervisningstimer som er ført i spm 2-6. Utgifter knyttet til introdeltakere som ikke er 

undervisning i norsk og samfunnskunnskap, som f.eks trafikkopplæring, IT-kurs mv fordeles ikke ut over spm 14-21 men føres i 

sin helhet i spm 22. 

 



    

Kr:

Kr:

Kontroll mot 6. Antall årsverk: 14. Lærerlønn / 15. anslag gj sn årslønn = beregnet "årsverk" #DIV/0!

#DIV/0!

16. Administrasjon og driftsutgifter

Kr:

17. Undervisningsmateriell

Kr:

Kr:

Kr:

20. Utgifter til 50 t samfunnskunnskap som ikke er tatt med spm 14, 16 og 17

For eksempel tolkeutgifter, kjøp av tjenester i andre kommuner Kr:

Kr:

Eventuelle kommentarer til spm 14-21 samt spesifisering av spm 21

Kontroll 14 mot 15: 14. Lærerlønn delt på årsverk uten sosialekostn. (30%) / 6. antall årsverk = gj.snittslønn 

Utgifter til undervisningsmateriell, herunder utgifter til datautstyr og programvare til undervisning, 

samt kopieringsutgifter.

21. Andre utgifter

19. Persontilskudd (Per capita-tilskudd) overført til andre kommuner for deltakere som har 
flyttet til andre kommuner i løpet av året

Utgifter til lærerlønn, inkl. kontaktlærer (ta med vikarutgifter og sosiale utgifter, ta ikke med utgifter 

refundert av folketrygden).

Utgifter til administrasjon (inkl. lønn til adm. personalet) ved undervisningsstedene/skolene (ev. ved 

skolekontoret dersom adm. er sentralisert).

18. Reisestøtte

15. Anslå gjennomsnittlig årslønn (eks. sosiale kostnader) for lærerne som mottok 
lønnsutbetalingene oppgitt i spm 14.:  

14. Lærerlønn



 

Kort beskrivelse av tiltaket Utgifter

0

Kr: 0

Eventuelle merknader til spm 22:

Lokalutgifter (blir automatisk overført fra spm 35)

Dette kan for eksempel være studietid, foreldreveiledning, andre kurs som for eksempel trafikkopplæring, IT-kurs og lignende, 

samt lokalutgifter til disse aktivitetene.

22. Opplæring/informasjonsarbeid i introduksjonsordningen ut over ordinær norsk og samfunnskunnskap.

Utgifter til opplæring/informasjonsarbeid utover ordinær norsk og samfunnskunnskap

Totale utgifter som skal overføres til spm 4.5 i administrasjonsundersøkelsen

De fleste kommuner har opplæring/informasjonsarbeid i introduksjonsprogrammet som kommer i tillegg til ordinær norsk og 

samfunnskunnskap. Utgifter til slike tiltak skal kartlegges i administrasjonsundersøkelsen for å gi et riktig bilde av hva 

introduksjonsprogrammet koster. Det er derfor viktig å skille ut alle aktiviteter som ikke er ordinær norsk og samfunnskunnskap. 

Før utgiftene i spm 22 under og i spm 4.5 i administrasjonskjemaet. 
 
Utgifter til husleie til ovennevnte tiltak føres i spm 35 og blir automatisk overført til spm 22. 

 
NB! Sjekk at utgiftene i spm 22 ikke også er ført i spm 14-21! 
 
 



    

2014
(1. jan - 31. des)

23. Persontilskudd (Per capita-tilskudd) i 2014 Kr:

Kr:

Kr:

Kr:

27. Deltakerbetaling Kr:

Egenbetaling for deltakere som ikke har rett til voksenopplæring

28. Tilskudd til norskundervisning av asylsøkere Kr:

Kr:

30. Kjøpte kommunen tjenester til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra private tilbydere?
For eksempel frivillige undervisningsorganisasjoner, AOF, Folkeuniversitetet

ja

nei - gå til 31

(1. jan - 31. des)
Dersom svaret var "ja", vennligst oppgi utgiftene Kr:

Vennligst oppgi inntekter til kommunale tjenester i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 2014

25. Persontilskudd (Per capita–tilskudd)  i 2014 - ved flytting fra andre kommuner

Inkludert 1. - 5. og 1. - 3. års per capita-tilskudd (Persontilskudd) – inntektsført tilskudd uavhengig av 

om beløpet er mottatt

24. Grunntilskudd

Eventuelle merknader til inntektene oppgitt i spørsmål 23-29:

26. Inntekter fra andre kommuner som kommunen driver norskopplæring for

29. Andre inntekter
Annet, eks div kurs, tilskudd til funksjonshemmede, etc (utdypes herunder).

Har kommunen fremmet krav om per capita-tilskudd (Persontilskudd) ovenfor andre kommuner (for 

deltakere som har flyttet til kommunen i løpet av året)? Oppgi inntektsført beløp.



 

1

Eventuelle kommentarer til utgiftene ført i spm 30:

Utgifter til leie av lokaler i ikke-kommunale bygg Kr:

Kr:

Kr:

34. Totale utgifter til lokaler Kr: 0

Kr:

Dette beløpet blir automatisk overført til spm 22

31. Leie

Kommunale 

utgifter i 2014

Vennligst oppgi kommunale utgifter i forbindelse med bruk av undervisningslokaler til opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap:

32. Stipulert leie/internleie

33. Andre utgifter

Stipulerte leieutgifter i kommunale bygg

Ad spm 32. Gi en kort beskrivelse av hvordan utgiftene er stipulert (antall kvm, pris pr. kvm, om prisen inkl. driftsutgifter e.l.).

Andre utgifter f. eks til strøm, renhold, vaktmester og inventar (ikke datautstyr)

35. Beregn andel av utgiftene til lokaler ført i spm 34 som brukes for tiltak i 

introduksjonsordningen

I spm 31-35 føres alle utgifter til lokaler voksenopplæring, norsk og samfunnskunnskap. 

 

Dersom deler av voksenopplæringens lokaler brukes til opplæring som går ut over ordinær undervisning i norsk og 

samfunnskunnskap skal disse utgiftene legges inn i spm 35. Tiltak utenom ordinær undervisning kan være:  

 

* veiledning vedrørende introduksjonsprogrammet 

* informasjonsarbeid 
* diverse kurs (trafikkopplæring, data mv) 
 
Eksempel på beregning av utgifter som skal føres i spm 35 
1. Voksenopplæringen har 15 klasserom med gjennomsnittlig undervisning på 20 timer per uke (300 timer per uke). Aktiviteter til 

introduksjonsprogrammet har i gjennomsnitt hatt 4 klasserom a 4 timer per uke (16 timer per uke). 300/16 = 5,3 prosent av 

utgifter til lokaler skal inn i spm 35. 
 
2. Voksenopplæringen har 15 klasserom. 1 rom brukes fast til tiltak i introduksjonsprogrammet. Da beregnes 1/15 av utgiftene i 
spm 34 og disse føres inn i spm 35. 
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Ad spm 33. Spesifiser hvilke andre utgifter dette dreier seg om. 

Ad spm 35. Forklar kort beregningen av utgiftene

ja - gå til spm 37

nei - du er ferdig! Gå til Sammenligning med 2013 og sjekk tallene

36. Fikk voksne innvandrere bosatt i kommunen opplæring i andre kommuner i 2014? 

Ad spm 32. Gi en kort beskrivelse av hvordan utgiftene er stipulert (antall kvm, pris pr. kvm, om prisen inkl. driftsutgifter e.l.).

NB! Gjelder deltakere som ikke er blitt ført i spm 2 og 4.

pr. 1.2.2014 pr. 1.4.2014 pr. 1.10.2014

Deltakere med rett og plikt

Deltakere med rett men ikke plikt

Sum deltakere 0 0 0

Totalt antall deltakere i målgruppen

2014

(1. jan - 31. des)

39. Vennligst oppgi betaling til vertskommunen i hht avtale mellom kommunene Kr:

Kr:

Eventuelle kommentarer til pkt 39-42:

37. Vennligst oppgi antall deltakere som fikk opplæring i norsk og samfunnskunnskap i andre kommuner pr. 1.2, 1.4, 
og 1.10 i 2014.

40. Vennligst oppgi statstilskudd Persontilskudd (Per capita-tilskudd) i 2014

38. Vennligst oppgi totalt antall deltakere i målgruppen som fikk opplæring i norsk og samfunnskunnskap i andre 
kommuner i 2014

Følgende spørsmål besvares av kommunen hvor voksne innvandrere bosatt i kommunen fikk opplæring i andre kommuner

      



 

Integrerings-	og	mangfoldsdirektoratet	IMDi

Postboks	1378	Vika Postboks	8059	Dep

Kommunesektorens	organisasjon

Tlf.		24	16	28	00Tlf.		24	13	26	00

Kartlegging av kommunenes netto utgifter i 2014 til bosetting og integrering av 

flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag

Kommunenavn:

0114	Oslo 0031	Oslo

Denne	undersøkelsen	utføres	på	oppdrag	fra	Kommunesektorens	organisasjon	(KS)	og	Integrerings-	og	mangfoldsdirektoratet	(IMDI).		
	
Hensikten	med	undersøkelsen	er	å	skaffe	opplysninger	som	kan	gi	grunnlag	for	å	beregne	utgiftsutviklingen	i	kommunene	forbundet	med	bosetting	
og	integrering	av	flyktninger	og	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag.		
	
Målgruppen	i	undersøkelsen	er:	
-	flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14.	
-	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,	samt			
		familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.11	-	31.12.14.	
-	Barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	for	integreringstilskudd.		
		Dette	gjelder	ikke	barn	som	får	vedtak	om	familieinnvandring.	
	
De	områdene	vi	skal	kartlegge	gjennom	denne	delen	av	årets	undersøkelse	er	tilsvarende:		
*		sosialkontortjenester	
*		introduksjonsprogram	
*		innvandrer-/flyktningkontortjenester	
*		eksamensrettet	grunnskoleopplæring	for	voksne	
*		kvalifiseringsprogram	
*		sysselsettingstiltak,	yrkeskvalifisering	og	arbeidstrening			
*		bolig-/boligadministrasjonstjenester	
*		støttekontakt,	aktivisering	og	pleie	og	omsorg	i	hjemmet		
*		enslige	mindreårige	
*		barne-	og	ungdomsvernet	
*		ekstratiltak	i	grunnskolen		
*		kultur-	og	ungdomstiltak		
*		barnehager	
*		felleskostnader	
Utgifter	til	helse	og	rusomsorg	blir	ikke	kartlagt.	
	
Beregningsutvalget	kartlegger	netto	driftsutgifter.	Det	betyr	at	statstilskudd,	refusjoner,	salgs-	og	leieinntekter	og	andre	inntekter	skal	trekkes	fra.	Se	
veiledning	i	hver	skjemadel.	
	
Kontaktpersonen	kommunen	har	utpekt,	vil	ha	ansvaret	for	å	koordinere	innsamlingen	av	opplysningene	i	kommunen.	Dersom	det	skulle	være	
spørsmål	vedrørende	undersøkelsen	eller	selve	utfyllingen	av	skjemaet	send	gjerne	e-post	til	denne	adressen:	beregningsutvalget@imdi.no	
	
Dessuten	kan	følgende	personer	kontaktes:	
	
Anne	Marit	Ryen,	IMDi	tlf	41	68	14	90,	e-post:	ary@imdi.no	
Nina	Gran,	KS,	tlf.	24	13	27	78	/	915	26	482,	e-post:	nina.gran@ks.no	
Peter	Oftebro	Baum,	IMDi,	tlf:	47	75	18	71,	e-post:	peba@imdi.no		
	
	
Vi	ber	om	at	spørreskjemaet	blir	fylt	ut	og	returnert	til	utvalget;		pr.	e-post	til	beregningsutvalget@imdi.no	innen	10.	mars	2015.		
	
Takk	for	hjelpen!	



    

IMDi August

3.	-	4.	juni

Utsending	av	endelig	rapport

Utvalget/IMDi

Trykking	av	foreløpig	rapport

Sommerseminar	(med	framlegging	av	rapporten) Utvalget/IMDi/kommunene

Kvalitetssikring	av	adm	og	vo

KOSTRA	Skjema	11,	11B	og	11C.	Frist	for	
innrapportering	15.	januar.

IMDiInnlegging	av	data

Oppfølging	av	kommunene;	spørsmål	til	
utfyllingen IMDi/kommunene

Sosialhjelps-	og	
introduksjonsstønadsundersøkelsen	samt	
kvalifiseringsstønad

fortløpende	11.	mars	-	medio	april

SSB

Utsending	av	foreløpig	rapport IMDi primo	juni

Utvalget/IMDi

15.	-	25.	mai
Rapportskriving

Oversendelse	av	tall	til	departementet

Ansvarlig Frist for ferdigstilling

IMDi

Oppgaver

Utvalget/IMDi

Korrektur	-	rapporten

Databearbeiding

Oppgaver Ansvarlig Frist for ferdigstilling

Presentasjon	av	foreløpig	resultat	for	Utvalget

Gjennomgang	av	skjema

medio	-	ultimo	april

Utvalget fortløpende	11.	mars	-	medio	april

IMDi 29.	mai

30.	april

IMDi 24.	april	

fortløpende	11.	mars	-	medio	april

16.	april	-	14.	mai

Presentasjon/publisering

fra	kommunebesøk	-	10.	mars

Innsending	av	utfylt	skjema Kommunene innen	10.	mars

KommuneneKorrigering	av	tidligere	utfylling
uke	7	-	10	

fra	skjemaene	er	ferdige,	til	
kommunebesøk

Utfylling Kommunene

Kommunebesøk Utvalget/IMDi/	kommunene

primo	desember
Frist for ferdigstilling

Datainnsamling

Milepælsplan for kartleggingen

Vinterseminar Utvalget/IMDi/kommunene

Oppgaver Ansvarlig

OM	SKJEMAET	
	
Målgruppen		
•	Den	gruppen	personer	som	Beregningsutvalget	(BU)	i	denne	undersøkelsen	kartlegger	utgifter	til,	blir	kalt	målgruppen.		
	
•	Målgruppen	omfatter:	
	-	flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.	
	-	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,		
			samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.	
-		Barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	for	integreringstilskudd.		
			Dette	gjelder	ikke	barn	som	får	vedtak	om	familieinnvandring.	
	
Husk	at	personer	bosatt	i	2009	ikke	skal	være	med	i	denne	kartleggingen.	De	var	med	i	kartleggingen	av	utgiftene	for	2013,	men	i	
2014-kartleggingen	hører	de	ikke	lenger	til	målgruppen.	
	
Hovedtyper	av	spørsmål	
•	Skjemaet	består	av	to	hovedtyper	spørsmål	relatert	til	målgruppen:		
					i)	regnskapstall	for	utgifter	til	målgruppen	på	de	ulike	tjenesteområdene,	og		
					ii)	anslag	på	andeler	av	tjenestekapasitet	innen	de	ulike	tjenesteområder.	
	
Det	er	viktig	med	utfyllende	kommentarer	og	beskrivelser	av	hvordan	utgiftene	er	beregnet.	Dersom	det	ikke	er	plass	i	de	aktuelle	
skjemadeler,	er	det	lagt	til	sider	bakerst	i	skjemaet	til	dette.	
Der	hvor	kommunen	kjenner	de	faktiske	utgiftene	for	målgruppen,	skal	de	oppgis	og	det	skal	ikke	gjøres	anslag.	Det	må	
likevel	beskrives	hvordan	kommunen	kjenner	de	faktiske	utgiftene.	
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1. ANTALL FLYKTNINGER OG PERSONER MED OPPHOLD PÅ HUMANITÆRT  GRUNNLAG

Målgruppen	omfatter:	
	-	flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.	
	-	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14,		
			samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.	
-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
		integreringstilskudd.	
	
Husk	at	personer	bosatt	i	2009	ikke	skal	være	med	i	denne	kartleggingen.	De	var	med	i	kartleggingen	av	utgiftene	for	2013,	men	i	
2014-kartleggingen	hører	de	ikke	lenger	til	målgruppen.	

Regnskapstall	
	
Vi	ønsker	opplysninger	om	driftsutgifter/-inntekter	til	kommunale	tjenester	som	berøres	av	arbeidet	med	å	bosette	og	integrere	målgruppen.	Videre	
driftsutgiftene/-inntektene	kommunen	har	ved	drift	av	særskilte	tiltak	for	denne	målgruppen.	
	
I	de	ulike	skjemadelene	gis	henvisning	til	de	KOSTRA-funksjonene	der	de	aktuelle	utgiftene	mest	sannsynlig	er	postert.	
	
I	regnskapstabellene	skal	kommunens	netto	driftsutgifter	summeres,	dvs.	utgifter	på	artene	010-480	(OBS:men	ikke	art	290	(interne	kjøp	i	
kommunen))	fratrukket	inntekter	på	artene	600	-	890	(OBS:	men	ikke	art	790	(interne	salg))	i	driftsregnskapet.	I	den	grad	det	finnes	relevante	
utgifter	i	investeringsregnskapet,	bes	dette	føres	opp	særskilt.	Stipulert	husleie	for	kommunale	bygg	skal	være	ført	under	de	aktuelle	
funksjonene.		
	
I	2004	ble	det	innført	en	generell	momskompensasjonsordning	for	kommunesektoren.	For	at	ordningen	skal	bli	ivaretatt	i	undersøkelsen,	må	art	429	
tas	med	på	utgiftssiden.	I	tillegg	må	det	trekkes	fra	den	delen	av	refusjonsinntektene	som	knytter	seg	til	investeringsregnskapet,	art	728,	mens	729	
må	holdes	utenfor.	
	
Felleskostnader/-inntekter	er	i	KOSTRA	forutsatt	fordelt	på	de	ulike	funksjonene.	De	skal	således	i	hovedsak	fremkomme	i	skjemaene	som	er	knyttet	
til	de	ulike	tjenesteområdene.	Eventuelle	felleskostnader	som	er	ført	på	funksjonene	120,	121,	130	og	180	føres	på	del	15	i	skjemaet.	
	
Mulige	metoder	for	å	beregne	anslag	på	andel	av	tjenestekapasitet	
	
Vi	ønsker	opplysninger	om	hvor	stor	del	av	kommunens	totale	tjenestekapasitet	på	de	ulike	tjenesteområdene	
som	brukes	på	målgruppen.	Om	man	kan	gi	et	omtrentlig	anslag	for	antall	årsverk	som	arbeider	med	målgruppen	er	det	å				
foretrekke	fremfor	en	metode	med	vekting	av	utgifter.		
	
Utgifter	til	barn	av	personer	i	målgruppen,	født	etter	førstegangsbosetting	skal	inkluderes	i		
beregningen,	selv	om	ikke	alle	disse	barna	inngår	i	målgruppen.		
	
Kommunene	som	tidligere	har	deltatt	i	kartleggingen,	har	brukt	tre	ulike	framgangsmåter	for	beregning	av		
målgruppens	relative	ressursbruk:	

	
•	FREMGANGSMÅTE	A:	Noen	kommuner	har	regnskapstall	for	utgifter	knyttet	til	målgruppen.	I	slike	tilfeller	er		
		det	ikke	nødvendig	å	oppgi	prosentandel	kapasitet	-	som	man	blir	bedt	om	først	innenfor	hvert	tjenesteområde.	
	
•	FREMGANGSMÅTE	B:	En	direkte	vurdering	av	hvor	mange	årsverk	i	den	aktuelle	tjenesten	som	benyttes	til	
		betjening	av	målgruppen.	Deretter	beregnes	hvor	stor	andel	dette	utgjør	av	tjenestens	totale	antall	årsverk.	
	
•	FREMGANGSMÅTE	C:	Det	framskaffes	opplysninger	om	hvor	mange	klienter	som	finnes	totalt	og	hvor	mange	av	disse					
		som	tilhører	målgruppen.	Deretter	foretas	en	vekting	ut	fra	hvor	mye	tid	som	i	gjennomsnitt	brukes	pr.	klient	i				
		målgruppen	sett	i	forhold	til	gjennomsnittet	for	øvrige	klienter.	

	
Eks.	på	framgangsmåte	C:		
Eksempelet	gjelder	sosiale	tjenester	i	NAV.	For	å	finne	den	samlede	vektingsfaktoren	for	alle	utgiftene	vurder	følgende:	
											
										1.	Hvor	mye	av	sosialkuratorens	klienttid	bruker	hver	klient	i	målgruppen	sammenliknet	med	gjennomsnittsbrukeren?	
	
										2.	Hvor	mye	av	det	samlede	NAV-kontorets	årsverk	brukes	på	klienttid?	Her	settes	en	øvre	grense	på	50	prosent	klienttid					
													basert	på	erfaring	og	forskning.	Selv	om	klienter	i	målgruppen	bruker	f.	eks	2	ganger	mer	av	sosialkuratorens	klienttid	enn							
													gjennomsnittsbrukere	vil	den	totale	vektingen	bli	lavere	fordi	kun	deler	av	det	samlede		NAV-kontorets	årsverk	brukes	på					
													klienttid.		
	
										3.	Noe	påslag	for	overhead/kontorhold	kan	vurderes	om	man	regner	med	at	en	flyktning	legger	beslag	på	en	større	andel				
													av	et	årsverk	enn	gjennomsnittsklienten.	Vektingsfaktoren	her	er	langt	lavere	enn	vekting	av	klienttid.	Dette	er	fordi	deler		
													av	driftsutgiftene	er	konstante	uavhengig	av	klientens	bakgrunn	(som	f.eks.	rengjøring	og	porto).		
	
										4.	Ressurser	som	brukes	i	sin	helhet	på	målgruppen,	som	f.	eks	flyktningkontoret,	skal	ikke	vektes.	
 	
Størrelsen	på	den	samlede	vektingsfaktoren	tar	hensyn	til	alle	disse	forholdene.	 	
			
Eksempel	på	utregning	med	en	samlet	vekt	på	1,5:	

I	kommunen	er	det	totalt	2000	sosialhjelpsmottakere,	av	disse	er	100	i	målgruppen.	

Andel	av	samlet	kapasitet	=	100	x	1,5/(2000-100+100	x	1,5)=0,073	
	
I	dette	eksemplet	kommer	en	fram	til	at	7,3	prosent	av	samlet	kapasitet	ved	sosialkontoret	ble	brukt	på	målgruppen.		
		
Vekting	skal	begrunnes.	



    

     

Det	skal	ikke	være	avvik.	Dersom	avviket	ikke	er	null	må	tallene	i	1.1	-	1.3	sjekkes Avvik 0

1.4

Privat drift Kommunal drift

     

1.5        

Tlf. nr:

E-post:

Hvor mange i målgruppen som er registrert bosatt i kommunen pr. 31.12.14 ble førstegangsbosatt i kommunen i løpet av 2014?

Antall	førstegangsbosatte	i	2014:

1.3 Sekundærbosetting

Type mottak

Antall	pr.	31.12.14:

Hvor mange personer i målgruppen var registrert bosatt i kommunen 1.1. og 31.12.?

Merknader, f.eks hvor mange personer har kommunen vedtak på å bosette (bosettingskvote), spesielle utfordringer:

Mottak	for	enslige	
mindreårige

Forsterket	mottak

Transittmottak

1.1

Antall	pr.	1.1.14:

1.2

Opplysningene om målgruppen er gitt av:

A.	Hvor	mange	i	målgruppen	med	botid	0-5	år	flyttet	til	kommunen	i	løpet	av	året?

Dersom kommunen har asylmottak, kryss av for type mottak	(dersom	det	er	et	mottak	med	flere	typer	mottaksplasser,	f.eks	ordinært	mottak	
der	noen	av	plassene	er	for	enslige	mindreårige,	kryss	av	for	begge	typer	mottak):

Ordinært	mottak

B.	Hvor	mange	i	målgruppen	med	botid	0-5	år	flyttet	fra	kommunen	eller	døde,	i	løpet	av	året?

2.1

2.2

funksjonene:

Introduksjonsprogram:

Barnehager:

Innvandrer-/	flyktningkontortjenester:

Sysselsettingstiltak,	yrkeskvalifisering,	
arbeidstrening:

Kultur-	og	ungdomstiltak:

Enslige	mindreårige:

Opplæring/undervisning:

Barne-	og	ungdomsverntjenester:

Kvalifiseringsprogram:

Bolig-/boligadm.	tjenester:

Hvor ligger ansvaret?

2. ORGANISERING AV KOMMUNENS BOSETTINGS- OG INTEGRERINGSARBEID

Eventuelle kommentarerTjenesteområde:

Sosialtjenester:

Kommuner	organiserer	bosettings-	og	integreringsarbeidet	knyttet	til	mottak	av	flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	
førstegangsbosatt	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,	og	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	perioden	
1.1.10	-	31.12.14	samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.	Gi	eventuelle	kommentarer	til	fordelingen	av	
ansvar	og	arbeidsoppgaver	mellom	ulike	kommunale	organisasjonsenheter	i	forbindelse	med	bosetting	av	målgruppen	i	din	
kommune.	
	
Eks.	på	utfylling	
Tjenesteområde:	sosialtjenester		
Hvor	ligger	ansvaret?:	flyktningkontoret	



 

2.2
Hvordan føres tolkeutgiftene i kommunen?

På de ulike 
funksjonene:

På en funksjon:

2.3
a) Kjenner kommunen de totale tolkeutgiftene?

Ja

Nei

b) Hvor stor andel av kommunens tolkeutgifter går til målgruppen?

Eventuelle	kommentarer	til	del	2.

Tlf. nr:

E-post:

Tolketjenester:

Hvor føres tolkeutgiftene i regnskapet?            
(sett kryss)

Hvor i skjema og på hvilke(n) 
funksjon(er) føres tolkeutgifter på?

Opplysningene på denne siden er gitt av:

3.1
Totalt antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i kommunen løpet av året
        - Herav antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i målgruppen

3.2

ja 	-	gå	til	3.5
nei 	-	gå	til	3.3

Kjenner kommunen de eksakte tallene for samlet ressursbruk fra målgruppen på administrasjon og tiltak innenfor sosialtjenesten knyttet 
til råd, veiledning og vedtak om økonomisk sosialhjelp? 

3. SOSIAL RÅDGIVING OG VEILEDNING 

INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
•	Utgiftene	skal	omfatte	alle	utgifter	til	administrasjon	og	tiltak	innen	sosialtjenester	knyttet	til	råd	og	veiledning,	
		vedtak	om	økonomisk	sosialhjelp,	inkl.	innvandrer-/flyktningkontor,	flyktningkonsulent	m.m.	Del	3	fanger	således	
		hovedsaklig	opp	utgifter	innenfor	funksjon	242.		
	
•	Dersom	kommunen	under	funksjon	242	har	et	innvandrer-/flyktningkontor,	flyktningkonsulent	eller	lignende,	skal	
		dette	inngå	i	beregningen/anslaget	for	fordeling	av	kapasiteten/årsverk	for	sosialtjenesten.	
	
		Dersom	kommunen	har	en	slik	organisering	vil	målgruppens	andel	av	ressursbruken	bli	ulik	på	de	ulike			
		områdene.	Det	kan	for	eksempel	være	slik	at	målgruppen	har	belastet:	
		100	%	av	ressursbruken	på	flyktningkontoret		
		60	%	av	ressursbruken	på	tolkeutgiftene		
		20	%	av	ressursbruken	på	NAV-sosialtjenesten	
	
Dersom	kommunen	har	utgifter	til	krisesenter	for	personer	i	målgruppen	skal	kun	andelen	av	målgruppen	brukes	som	prosentandel.	
	
		I	slike	tilfelle	kan	det	være	fornuftig	å	bruke	hjelpeskjema		for	hver	av	disse	enkelttjenestene.	Det	er	viktig	at	svarene	viser	hva	som	er	
lagt	til	grunn	for	de	ulike	beregningene	
	
•	Merk	at	dersom	det	går	noe	tid	fra	bosetting	til	introduksjonsprogrammet	starter,	bør	eventuelle	utgifter	til	sosial			
		rådgivning	og	veiledning	i	denne	perioden	føres	her.	Det	samme	gjelder	relevante	administrative	utgifter	dersom		
		personer	som	deltar	i	introduksjonsordningen	mottar	supplerende	økonomisk	sosialhjelp.	Utgifter	til	personer	som	er	bosatt	forut	for	oppstart	av	
introduksjonsprogram	skal	også	tas	med	her.		
	
•	Hvis	en	kjenner	de	reelle	utgiftene	skal	en	ikke	oppgi	prosentandel.		
	
•	Økonomisk	stønad	(bidrag	og	lån)	tilstått	etter	lov	om	sosiale	tjenester	i	NAV	skal	ikke	regnes	med.	Disse	utgiftene	kartlegges	gjennom	
kommunenes	årlige	innrapportering	til	KOSTRA.	(Økonomisk	sosialhjelp	føres	på	funksjon	281.)	
	
•	Overføring	av	integreringstilskudd	fra	staten	skal	ikke	tas	med	som	driftsinntekt.	(Integreringstilskuddet	føres	på	funksjon	850).	
	
•	Administrasjon	av	introduksjonsordningen	føres	i	skjemadel	4.	
	
•	Eventuelle	felleskostnader/-inntekter	(funksjonene	120,	121,	130	og	180)	føres	ikke	her,	men	i	tabell	15.1		
	
Målgruppen	omfatter:	
-	flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14.	
-	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14	samt				
		familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14	
-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
		integreringstilskudd.	



    

3.3

Prosentandel	kapasitet	anslått	av	kommunen:
Kontroll: Målgruppens faktiske prosentandel av totalt antall mottakere av sosialhjelp i kommunen: #DIV/0!

Ved beregning av prosentandel, anslå hvor stor del av samlet ressursbruk til målgruppen på administrasjon og tiltak innenfor 
sosialtjenester knyttet til råd, veiledning, og vedtak om økonomisk sosialhjelp (funksjon 242) i 2014 som ble brukt på målgruppen bosatt 
etter 1.1.10.

3.4
Forklar kort grunnlaget for anslått prosentandel (inkl. flyktningkontor, flyktningkonsulent eller lignende):

3.5

0 0

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

3.6

3.7

Utgiftsført i 2014 Ført på funksjon: Kommunalt 
tjenesteområde:

Kontroll: Netto driftsutgifter/antall stønadsmottakere (= per stønadsmottaker)

Type utgift/stønad:

Netto driftsutgifter		

Regnskapstall 2014

Administrasjon og tiltak innenfor sosial 
rådgivning og veiledning. (funksjon 242)

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

Herav driftsutgifter og drifts- inntekter 
knyttet til målgruppen:

Driftsutgifter og driftsinntekter samlet ført på 
funksjon 242

Regnskapstall for administrasjon og tiltak innen sosial rådgivning og veiledning, inkl. flyktningkontor, flyktningkonsulent e.l. (funksjon 
242)

Dersom kommunen har utgifter knyttet til den definerte målgruppen som ikke er klientført og utgiftsført på funksjon 281 føres de her.	
Slike	utgifter	blir	ikke	registrert	som	sosialhjelp	i	KOSTRA-statistikken	og	blir	dermed	ikke	tatt	med	i	sosialhjelpsundersøkelsen.	For	eksempel	
etableringsutgifter	og	husleieutgifter.	Dette	gjelder	utgifter	som	ikke	er	tatt	med	i	andre	deler	av	skjemaet.	Oppgi	den	KOSTRA-funksjon	de	aktuelle	
utgiftene	er	ført	på	og	hvilket	kommunalt	tjenesteområde	som	har	hatt	utgiften:

For de kommuner som har eksakte tall for ressursbruk, hvordan er disse framskaffet?

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480,	men	ikke	290)

Brutto	driftsutgifter	

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Etablering



 

3.8
Forklar kort hva utgiftene i spørsmål 3.7 er (ikke-klientførte utgifter):

E-post:

4.1 Antall deltakere i introduksjonsprogram

Antall	mottakere	av	introduksjonsstønad	pr	1.1.14
Antall	mottakere	av	introduksjonsstønad	pr	31.12.14

4.2 Anslå gjennomsnittlig tid fra bosetting til oppstart i introduksjonprogram
antall	måneder

4.3. Hvor mange årsverk brukes på introduksjonsprogrammet?
Kontroll: Antall deltakere per årsverk #DIV/0!

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480,	men	ikke	089	og	290)
0

0

     

Utgifter i 2014:

Netto driftsutgifter introduksjonsprogram funksjon 275:

Driftsutgifter og driftsinntekter knyttet 
til målgruppen

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099,	men	ikke	089)

Samlet	utbetalt	introduksjonsstønad	(art	089)

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	og	790)

Ført på funksjon: Kommunalt 
tjenesteområde:

4.5 Utgifter i forbindelse med introduksjonsprogram ført på andre KOSTRA-funksjoner (eksempelvis	voksenopplæring	funksjon	213)	skal	
komme	i	tillegg	til	utgifter	i	4.3(NB! Husk å overføre fra spm 22 i VO-skjema)

Antall	deltakere	i	løpet	av	hele	året

Brutto	driftsutgifter	(ikke	art	089)

4.4 Regnskapstall for utgifter og inntekter i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av introduksjonsprogram:

Tlf. nr:Opplysningene om sosial rådgiving og veiledning er gitt av:

4. INTRODUKSJONSPROGRAM

Til kontaktperson for kartleggingen: Vennligst kontrollér at utgiftene som er ført i spm 4.4 ikke er tatt med under andre spm i skjemaet.

Regnskapstall 2014

Kort beskrivelse av utgiften

INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
	
•	I	denne	skjemadelen	ønsker	vi	opplysninger	om	alle	utgifter	knyttet	til	det	obligatoriske	introduksjonsprogrammet	i	kommunen.			
		Dette	er	utgifter	til	administrasjon,	lønn	til	programrådgivere,	introduksjonsstønad,	bruk	av	lokaler,	tolk,	overføringer	til	andre	osv.			
		I	følge	KOSTRA-forskriftene	skal	utgiftene	føres	på	funksjon	275.	
	
•	Økonomisk	stønad	(bidrag	og	lån)	tilstått	etter	lov	om	sosiale	tjenester	i	NAV	skal	ikke	regnes	med.	Disse	utgiftene	kartlegges	i				
		en	egen	undersøkelse.	(Økonomisk	sosialhjelp	føres	på	funksjon	281.)	
	
•	Overføring	av	integreringstilskudd	fra	staten	skal	ikke	tas	med	som	driftsinntekt.	(Integreringstilskuddet	føres		
		normalt	på	funksjon	850.)	
	
•	Alle	utgifter	ved	Voksenopplæringen	til	gjennomføring	av	introduksjonsprogrammet	utover	norsk	og			samfunnskunnskap	skal					
		tas	med	i	denne	skjemadelen	under	spørsmål	4.4.	
	
•	Eventuelle	felleskostnader/-inntekter	(funksjonene	120,	121,	130	og	180)	føres	ikke	her,	men	i	tabell	15.1		
	
•	Målgruppen	omfatter:		
	-flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.	
	-personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14.,		
		samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.	
-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
		integreringstilskudd.	
	



    

4.6 Eventuelle tilleggsopplysninger/kommentarer i forbindelse med introduksjonsprogram	(spesifiser	også	funksjon	dersom	
introduksjonsstønad	er	ført	på	annen	funksjon	enn	275):

Tlf. nr:

E-post:

5.1 Hadde kommunen eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne i 2014?

ja 	-	gå	til	5.2

nei 	-	gå	til	del	6	Kvalifiseringsprogram

Vår Høst

5.2 Totalt antall elever i grunnskoleopplæring for voksne i kommunen

   - Herav antall elever i grunnskoleopplæring for voksne i målgruppen

Vektet	gjennomsnitt	av	vår	(7	mnd)	og	høst	(5	mnd)	for	alle	elever	i	kommunen 0

Vektet	gjennomsnitt	av	vår	(7	mnd)	og	høst	(5	mnd)	for	målgruppen 0

5.3 Regnskapstall for utgifter i forbindelse med eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne

0 0

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

5.4 Kommentarer til del 5; hvordan har dere kommet fram til målgruppeandelen

Brutto	driftsutgifter	(art	010	-	480,	men	ikke	290)

Sum utgifter og inntekter i kommunen

5. EKSAMENSRETTET GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480	men	ikke	290)

Kontroll: Netto driftsutgifter/vektet gjennomsnitt (= per elev)

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Netto driftsutgifter  

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

Herav utgifter og inntekter direkte 
knyttet til målgruppen

Eksamensrettet grunnskoleopplæring

Regnskapstall 2014

Opplysningene om introduksjonsprogram er gitt av:

Utgifter	knyttet	til	grunnskoleopplæring	for	voksne	innvandrere	over	16	år	i	målgruppen	tas	med	i	denne	delen	av	skjemaet.	Asylsøkere	skal	ikke	tas	
med	her.	De	omfattes	ikke	av	integreringstilskuddet.	For	de	kommuner	som	gir	slik	undervisning	til	asylsøkere	er	det	viktig	å	synliggjøre	en	konkret	
beregning	av	målgruppens	andel.	
	
Utgifter	og	inntekter	i	forbindelse	med	tilskuddet	til	funksjonshemmede	(bortsett	fra	helseutgifter),	skal	tas	med	her	om	det	ikke	er	registrert	andre	
steder	i	skjema.	Vektet	gjennomsnitt	under	spm	5.2	tar	utgangspunkt	i	7	måneders	vårsemester	og	5	måneders	høstsemester.	
	
•	Målgruppen	omfatter:		
	-flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.	
	-personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,		
		samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12-	31.12.14.	
-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
		integreringstilskudd.	
	



 

5.4 Kommentarer til del 5; hvordan har dere kommet fram til målgruppeandelen

Tlf. nr:

E-post:

6.1 Har kommunen kvalifiseringsprogram?

ja 	-	gå	til	6.2

nei 	-	gå	til	del	7	Sysselsettingstiltak,	yrkeskvalifisering	og	arbeidstrening

6.2 Når fikk kommunen kvalifiseringsprogram?

6.4 Antall deltakere i kvalifiseringsprogram i 2014

Totalt	i	kommunen I	målgruppen

Antall	deltakere	i	løpet	av	2014

Antall	deltakere	pr	1.1.2014

Antall	deltakere	pr	31.12.2014

0 0

0 0

Driftsutgifter og driftsinntekter knyttet 
til målgruppen

6.6 Hvordan har kommunen beregnet målgruppens andel av utgiftene til kvalifiseringsprogram?

Utbetalt	kvalifiseringsstønad	(art	089)

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Netto driftsutgifter

Brutto	driftsutgifter	(ikke	art	089)

Opplysningene er gitt av:

Regnskapstall 2014

6. KVALIFISERINGSPROGRAM

Driftsutgifter og driftsinntekter samlet til 
kvalifiseringsprogram i kommunen

6.3 Under hvilke funksjon(er) er utgiftene/inntektene regnskapsført?

6.5 Regnskapstall for utgifter i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av kvalifiseringsprogram:

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099,	men	ikke	
art	089)

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480,	men	ikke	290

Utgifter	til	Kvalifiseringsprogrammet	skal	fra	2008	føres	på	ny	KOSTRA-funksjon	276	(Kvalifiseringsordningen).	
Driftsutgifter	og	driftinntekter	til	tilrettelegging	og	gjennomføring	av	kvalifiseringsprogram	etter	lov	om	sosiale	tjenester	i	NAV	for	personer	i	
målgruppen	for	denne	undersøkelsen,	føres	under	spm	6.5.	
	
Oppgi	også	samlet	utbetalt	kvalifiseringsstønad	til	deltakerne	i	målgruppen	i	kvalifiseringsprogram	(Ført	på	kontoklasse	1,	funksjon	276/ev.	andre	
funksjoner,	art	089)	(Kommunene	rapporterer	utgiftene	til	kvalifiseringsstønad	til	KOSTRA	på	eget	skjema	fra	2009.)	
	
•	Målgruppen	omfatter:		
	-flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.	
	-personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,		
		samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.	



    

Tlf. nr:

E-post:

7.1

ja 	-	spesifiser	utgiftene	i	7.2	
nei 	-	gå	til	del	8.	Boliger	og	boligadministrasjon

7.2

Tiltak	1

Tiltak	4

Spesifiser tiltakene hvor personer i målgruppen deltok. (Kvalifiseringsprogram	føres	under	6.5)	For	hvert	tiltak	skal	det	angis	hvilken	funksjon	
tiltaket	er	plassert	på	og	hvor	stor	prosentandel	av	tiltaket	som	er	knyttet	til	målgruppen:

Målgruppens 
prosentandel:

Deltok noen av personene i målgruppen på sysselsettingstiltak, yrkeskvalifiseringstiltak, arbeidstrening som var helt eller delvis 
finansiert av kommunen?  

Kontroll av 
prosentandel 

regnskapstall i 7.3

Hvilken funksjon er 
tiltaket regnskapsført 

på?

Tiltak	6

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Tiltak	5

Beskrivelse av tiltaket:

Tiltak	3

Tiltak	2

#DIV/0!

#DIV/0!

Opplysningene om kvalifiseringsprogram er gitt av:

#DIV/0!

7. Sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering og arbeidstrening

INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
Aktuelle	tiltak	i	denne	delen	av	skjemaet	er:	
	
Andre	sysselsettingstiltak	/	kvalifiseringstiltak	-	funksjon	273	
Utgifter	til	sysselsetting/kvalifisering	m.m.	kan	være	regnskapsført	på	KOSTRA-funksjon	273	(Arbeidsrettede	tiltak	i	kommunal	regi).	
		
Andre	sysselsettingstiltak	/	kvalifiseringstiltak	-	andre	funksjoner	
Utgifter	til	tiltaksplasser	eller	liknende	i	kommunal	regi	skal	vanligvis	føres	på	de	funksjonene	som	den	aktuelle	tiltaksplassen	er	knyttet	til	-	f.	eks.	en	
som	er	i	tiltak	på	sykehjem	eller	i	barnehager	-	utgiftene	føres	
på	den	funksjonen	personen	er	sysselsatt	på	f.eks.	funksjon	253	(Helse-	og	omsorgstjenester	i	institusjon)	eller	funksjon	201	(Førskole)	
	
Generelle	kommentarer	
•	Hvis	en	kjenner	de	reelle	utgiftene	trenger	en	ikke	oppgi	prosentandel	
	
•	Vær	oppmerksom	på	at	en	person	kan	delta	i	flere	tiltak,	og	at	utgifter	til	en	person	bare	oppgis	en	gang.	
	
•	Det	kan	være	problematisk	å	spesifisere	kostnader	knyttet	til	målgruppa	ettersom	de	ofte	utgjør	en	andel	av		
		deltakere	på	ulike	tiltak.	Da	er	det	viktig	å	dokumentere	grunnlag	og	metode	for	anslagene.	Husk	på	å	ha	med		
		eventuelle	inntekter	fra	NAV	.	Få	med	utgifter	til	lokaler,	også	når	det	gjelder	kommunale	bygg.	
	
•	Eventuelle	felleskostnader/-inntekter	(funksjonene	120,	121,	130	og	180)	føres	ikke	her,	men	i	tabell	15.1	
	
•	Målgruppen	omfatter:	
	-	flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.		
	-	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,	samt			
			familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.	
-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
		integreringstilskudd.	
	



 

7.3

Regnskapstall for tiltakene

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Brutto	driftsutgifter	(art	010	-	480,	men	ikke	290)

Netto driftsutgifter  

Brutto	driftsutgifter	(art	010	-	480,	men	ikke	290)

Tiltak 1

Sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering og 
arbeidstrening

Utgifter	til	tiltak

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Tiltak 5

Herav driftsutgifter og 
driftsinntekter knyttet 

til målgruppen

Sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering og 
arbeidstrening

Utgifter	til	tiltak

Netto driftsutgifter  

Utgifter	til	tiltak

Utgifter	til	tiltak

Brutto	driftsutgifter	(art	010	-	480,	men	ikke	290)

Herav driftsutgifter 
og driftsinntekter 

knyttet til 
målgruppen

Herav driftsutgifter og 
driftsinntekter knyttet 

til målgruppen

Tiltak 2

Herav driftsutgifter 
og driftsinntekter 

knyttet til 
målgruppen

Tiltak 4Tiltak 3

Herav driftsutgifter og 
driftsinntekter knyttet 

til målgruppen

Tiltak 6

Sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering og 
arbeidstrening

Herav driftsutgifter 
og driftsinntekter 

knyttet til 
målgruppen

Utgifter	til	tiltak

Netto driftsutgifter  

Utgifter	til	tiltak

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

SUM ALLE TILTAKNetto driftsutgifter  

Tlf. nr:
E-post:

8.1. Kommunalt eide boliger

8. BOLIGER OG BOLIGADMINISTRASJON

Opplysningene om sysselsetningstiltak er gitt av:

INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
Kapittelet	omfatter	utgiftene	til	tildeling,	forvaltning	og	drift	av	boliger	som	er	bundet	opp	til	målgruppen.	Grunnlaget	er	utgifter	som	kommunene	fører	
på	KOSTRA-funksjon	265	(Kommunalt	disponerte	boliger),	funksjon	283	(Bistand	til	etablering	og	opprettholdelse	av	egen	bolig)	og	funksjon	121	
(Forvaltningsutgifter	i	eiendomsforvaltning).	Det	forutsettes	en	fordeling	av	utgiftene	og	inntektene	på	funksjonene	265,	283	og	121	på	følgende	
måte:		
	
•		Kommunalt	eide	boliger	
			-	Opplysninger	om	kommunalt	eide	boliger	som	blir	disponert	til	utleie	til	målgruppen	bosatt	etter	1.1.09	skal	føres	i	spørsmålene				
					8.1a	-	8.1e.	
			-	Det	kan	være	behov	for	å	bruke	skjønn	for	å	anslå	markedsverdi.	Eventuelt	investeringstilskudd	fra	Husbanken	skal				
					trekkes	fra	markedsverdi.	Markedsverdi	for	borettssalgsleiligheter	skal	være	eksklusiv	fellesgjeld.	
			-	I	spørsmål	8.1.b	om	bokollektiv	ønsker	vi	å	vite	antall	boliger	som	benyttes	som	bokollektiv. 		
	
•		Kommunalt	leide	boliger	
			Opplysninger	om	boliger	som	kommunen	leier	og	som	blir	benyttet	til	utleie	til	målgruppen	bosatt	etter	1.1.09	skal	føres	i				
			spørsmålene	8.2a	-	8.2c.	
	
•		Boligadministrasjon	
			Opplysninger	om	utgifter	til	administrasjon	av	boliger	skal	føres	i	spørsmålene	8.3a	-	8.3c.	
	
Målgruppen	omfatter:		
	-	flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14.	
	-	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,	samt	
			familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.	
	-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
			integreringstilskudd.	
	
•	Eventuelle	felleskostnader/-inntekter	(funksjonene	120,	121,	130	og	180)	føres	ikke	her,	men	i	tabell	15.1	
	
•	Hvis	en	kjenner	de	reelle	utgiftene	trenger	en	ikke	oppgi	prosentandel	
	
•	Dersom	kommunen	opererer	med	kommunal	bostøtte	er	det	viktig	å	ta	med	faktiske	utgifter	og	oppgi	hvor	i		
		skjemaet	denne	eventuelt	er	ført.	Det	samme	gjelder	inntekter	og	utgifter	knyttet	til	statlig	bostøtte.	
	



    

8.1d

Regnskapstall for utleie av kommunalt eide boliger

Kommunal	bostøtte	(ikke	klientført)
Andre	utgifter	

0

0
0

Kontroll: Beregnet gjennomsnittlig husleie per bolig per mnd #DIV/0!

Er	denne	beregnede	månedlige	husleien	innenfor	forventet	verdi/nivå?
Ja
Nei

Dersom det er overført midler mellom kommunen og boligstiftelser, føres eventuelle beløp og formål knyttet til den definerte målgruppen 
her:

Utgifter / inntekter til målgruppen

Sum inntekter:

Sum oppførte utgifter:

Andre	inntekter,	spesifiser	(inkl.	statlig	bostøtte	som	ikke	er	klientført):

8.1e 

Kommunalt eide boliger disponert i 2014 (deler av funksjonene 265, 283 og 121)

Energi

Forsikringer

Leieinntekter	i	2014

Kommunale	avgifter

Netto utgifter:

Vedlikeholdsutgifter	(fra	driftsregnskapet)

Fra	stiftelsen	til	kommunen:

Fra	kommunen	til	stiftelsen:

De	kalkulatoriske	kapitalkostnader	til	boliger	som	kommunen	eier	og	leier	ut	til	målgruppen	beregnes	på	et	senere	tidspunkt	av	
Beregningsutvalget	på	grunnlag	av	eiendomsmassens	antatte	markedsverdi	pr.	1.1.2014	og	31.12.14.			

8.1. Kommunalt eide boliger

8.1a

ja 	-	gå	til	8.1b
nei 	-	gå	til	8.2

8.1b Totalt	i	kommunen
Disponert	for	
målgruppen

Hvor mange boliger eide kommunen pr. 1.1.2014? 
Herav hvor mange bokollektiv?

Hvor mange boliger eide kommunen pr. 31.12.2014? 
Herav hvor mange bokollektiv?

8.1.c

Totalt	i	kommunen
Disponert	for	
målgruppen

Markedsverdi	pr.	bolig	1.1.2014
Markedsverdi	pr.	bolig	31.12.2014

Antall	boliger	i	borettslag	per	31.12.2014	disponert	for	målgruppen

Forklar hvordan dere har beregnet markedsverdien i kommentarfeltet under eller i egen arkfane:

Eide kommunen i 2014 boliger som ble utleid til målgruppen?

Gjennomsnittlig markedsverdi per kommunal bolig fratrukket tilskudd fra Husbanken og fellesgjeld i borettslag:

Antall	boliger	per	31.12.2014	disponert	for	målgruppen,	som	er	anskaffet	uten	tilskudd	til	utleieboliger	fra	Husbanken



 

E-post:

ja 	-	gå	til	8.2b
nei 	-	gå	til	8.3

Opplysningene om kommunalt eide boliger er gitt av:

Leide kommunen i 2014 boliger som ble framleid til målgruppen? 

Tlf. nr:

8.2. Kommunalt leide boliger

8.2a

0

Forklar/beskriv utgiftene for kommunalt leide boliger

Brutto	driftsutgifter	(art	010	-	480,	men	ikke	290)

Netto driftsutgifter  

Kommunalt leide boliger i kommunen pr. 31.12.14 framleid til målgruppen?  

Driftsutgifter og driftsinntekter knyttet 
til målgruppen

8.2c Regnskapstall for kommunalt leide boliger

Boliger kommunen leier (deler av funksjonene 265, 283 og 121)

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	og	790)

Antall	boliger	som	kommunen	leier:	

8.2b

Tlf. nr:
E-post:

8.3 Boligadministrasjon

Prosent:

0

Forklar grunnlaget for den anslåtte prosentandelen. Utføres for eksempel noe av boligforvaltningen til målgruppen av 
flyktningetjenesten: 

Opplysningene om komm. leide boliger er gitt av:

8.3a

8.3b

Anslå hvor stor prosentandel av kapasiteten ved forvaltning/administrasjon av boliger (funksjonene	265,	283	og	121	ekskl.	utgifter/inntekter	i	
forbindelse	med	drift	av	boligene)	som i 2014 ble brukt til å betjene målgruppen.	(Hvis	en	kjenner	de	reelle	utgiftene	trenger	en	ikke	oppgi	
prosentandel):	



    83

0 0

Beskriv og forklar hva som ligger i utgiftene i 8.3c

Driftsutgifter	og	driftsinntekter	samlet	ført	på	funksjonene	
265,	283	og	121,	ekskl. utgifter knyttet til drift av 
boliger og husleieinntekter (føres i spm 8.1e og 8.2)

8.3c
Regnskapstall for forvaltning/administrasjon av boliger

Herav driftsutgifter og drifts- inntekter 
knyttet til målgruppen:

Brutto	driftsutgifter	(art	010	-	480,	men	ikke	089	
og	290)

Boligadministrasjon (deler av funksjonene 
265, 283 og 121)

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)
Netto driftsutgifter  

Tlf. nr:
E-post:

Netto utgifter

9. STØTTEKONTAKT, AKTIVISERING OG PLEIE OG OMSORG I HJEMMET

9.1

Opplysningene om boligadministrasjon er gitt av:

	

INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
	
•	Her	tas	med	nettoutgifter	for	tiltak	som	var	hjemlet	i	sosialtjenestelovens	§	4.2,	og	som	nå	er	hjemlet	i	ny	lov		
		om	kommunale	helse-	og	omsorgstjenester.	
	
Disse	tiltakene	skal	vurderes:	
	
•	Praktisk	bistand	og	opplæring,	herunder	brukerstyrt	personlig	assistanse,	til	dem	som	har	et	særlig	hjelpebehov		
		på	grunn	av	sykdom,	funksjonshemming,	alder	eller	av	andre	årsaker.	
	
•	Avlastingstiltak	for	personer	og	familier	som	har	et	særlig	tyngende	omsorgsarbeid.		
	
•	Støttekontakt	for	personer	og	familier	som	har	behov	for	dette	på	grunn	av	funksjonshemming,	alder	eller	sosiale		
		problemer.	
	
•	Plass	i	institusjon	eller	bolig	med	heldøgns	omsorgstjenester	til	de	som	har	behov	for	det	på	grunn	av			
		funksjonshemming.	
	
•	Lønn	til	personer	som	har	et	særlig	tyngende	omsorgsarbeid.	
	
Merk:	IMDi	gir	(etter	søknad)	et	eget	tilskudd	til	å	dekke	utgifter	til	funksjonshemming	eller	adferdsproblemer.	Hvis	utgifter	som	
kommer	med	i	denne	undersøkelsen	dekkes/delvis	dekkes	av	IMDis	tilskudd,	skal	beløpet	føres	som	inntekt	der	utgiften	er	ført.	
Men	ta	kun	med	de	inntektene	som	er	med	i	kartlagte	utgifter,	ikke	det	som	brukes	til	øvrige	helsetjenester	som	ikke	kartlegges.	
	
•	Målgruppen	omfatter:		
	-flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.		
	-personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,	samt		
		familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.	
-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
		integreringstilskudd.	
	
•	Eventuelle	felleskostnader/-inntekter	(funksjonene	120,	130	og	180)	føres	ikke	her,	men	i	tabell	15.1.	



 

Type tiltak: Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgifter
0
0

0

0
0

0

0
0

0 0 0

Hvilken	KOSTRA-funksjon	er	de	aktuelle	utgiftene	ført	på?	Er	de	tatt	med	i	andre	deler	av	skjemaet?

Sum utgifter

Dersom kommunen har utgifter i medhold av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2 knyttet til oppfølging av personer i den 
definerte målgruppen kan beløpet føres her. Oppgi	hvilken	KOSTRA-funksjon	de	aktuelle	utgiftene	er	ført	på,	og	om	de	aktuelle	utgiftene	er	tatt	
med	i	en	annen	del	av	dette	kartleggingsskjemaet:

9.1

Tlf. nr:
E-post:

10.1

A) Antall per 01.01.2014
B) Antall per 31.12.2014

10.2
Hvor mange enslige mindreårige ble førstegangsbosatt i kommunen i løpet av 2014?

10.3

Per 31.12.14 hvor mange av disse bor i:

- Fosterhjem i familie og nære nettverk:

- Fosterhjem utenom familie og nære nettverk:

- Egen bolig/hybel:

- Bolig med oppfølging (bl.a. heldøgns bemannet bolig):

- Barnevernsinstitusjon:

0

10.4

#DIV/0!

Oppgi regnskapstall for utløst enslig mindreårigtilskudd til målgruppen i 2014. Vær oppmerksom på at tilskuddet 
deles ut månedsvis for enslige mindreårige bosatt i løpet av 2014:

Sum (skal stemme overens med tallet i 10.1.B):

Hvor mange personer i målgruppen som utløste tilskudd for enslige mindreårige bodde det i kommunen? 

Kontroll av enslig mindreårigtilskudd delt på antall enslig mindreårige (deltallet)

10. ENSLIGE MINDREÅRIGE

- Annet (spesifiser):

Opplysningene om støttekontakt m.m. er gitt av:

Her	skal	det	oppgis	antall	personer	i	målgruppen	per	1.1.2014,	31.12.2014	og	førstegangsbosatte	som	utløste	tilskudd	for	enslige	
mindreårige,	i	tillegg	til	integreringstilskuddet	i	løpet	av	året.	Kun	personer	som	er	innvilget	opphold	skal	med.	Vær	oppmerskom	på	at	enslig	
mindreårigtilskudd	utløses	t.o.m	det	året	personen	fyller	20	år.	Refusjon	for	utgifter	i	barnevernet	skal	ikke	føres	her	men	i	11.2d.	



    

10.5
Eventuelle merknader:

Tlf. nr:

E-post:

11.1.a

Antall barn av personer i målgruppen, med barnevernstiltak i løpet av         

året (inkl. enslige mindreårige)

Antall undersøkelser i løpet av året: 

Alle	barn

Barn	i	målgruppen

Opplysningene om enslige mindreårige er gitt av:

Barnevernstiltak	når	
barnet	er	plassert	av	
barnevernet	
(funksjon	252)

11.1. Barneverntjenesten

11. ADMINISTRASJON OG KLIENTRETTEDE TILTAK INNENFOR BARNE- OG                                                                  

UNGDOMSVERNET 

 - Herav antall enslige mindreårige med barnevernstiltak i løpet av året

Totalt antall barn i kommunen med barnevernstiltak i løpet av året

Barnevernstiltak	når	
barnet	ikke	er	
plassert	av	
barnevernet	
(funksjon	251)

INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
	
•	Lønnsutgifter	og	andre	driftsutgifter	knyttet	til	barneverntjenesten	(administrasjon	og	saksbehandling,		
		KOSTRA-funksjon	244)	skal	føres	i	tabell	11.1c	
	
•	Utregning	av	antall	årsverk	tilknyttet	målgruppen	bosatt	etter	1.1.10	kan	enten	anslås	direkte	eller	utregnes	på		
		grunnlag	av	opplysinger	om	hvor	mange	klienter	som	finnes	totalt	og	hvor	mange	av	disse	som	tilhører		
		målgruppen.	Deretter	foretas	en	vekting	ut	fra	hvor	mye	tid	som	i	gjennomsnitt	brukes	pr.	klient	i	målgruppen	
		sett	i	forhold	til	gjennomsnittet	for	øvrige	klienter.	
	
•	Hvis	en	kjenner	de	reelle	utgiftene	trenger	en	ikke	anslå	prosentandel	
	
•	Driftsutgifter-/inntekter	i	forbindelse	med	klientrettede	tiltak	etter	vedtak	fattet	i	henhold	til	lov	om	
		barnevernstjenester	(KOSTRA-funksjonene	251	og	252),	skal	føres	i	tabell	11.2d.	På	inntektssiden	skal	utløst	statlig	refusjon	
spesifiseres.	Dette	gjelder	også	statlig	refusjon	for	barnevernsutgifter	til	enslige	mindreårige.		
	
Det	ordinære	tilskuddet	for	enslige	mindreårige	skal	ikke	føres	her,	men	i	del	10.	
	
•	Vær	oppmerksom	på	at	det	(blant	annet	innen	andre	KOSTRA-funksjoner)	kan	finnes	relevante	utgifter	som		
					skal	medregnes	her,	i	tilknytning	til:	
					PP-tjenesten	
					advokatbistand	
					psykolog	
					helsestasjonenes	arbeid	med	forebyggende	barnevern	
		
•	Eventuelle	felleskostnader/-inntekter	(funksjonene	120,	121,	130	og	180)	føres	ikke	her,	men	i	tabell	15.1.	
	
•	Målgruppen	omfatter:		
	-flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.	
	-personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,	
		samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.	
-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
		integreringstilskudd.	
	
Barn	født	senere	enn	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	skal	inkluderes,	dersom	foreldrene	er	i	målgruppa.	De	utløser	ikke	
integreringstilskudd	men	skal	regnes	med	i	hele	skjemadel	11.	
	
	



 

1

11.1.b

0 0

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

Tlf. nr:
E-post:

11.2a

Har kommunen ført tiltak på enkeltpersoner hvor utgiftene kan identifiseres i fagsystemet?

ja 	-	gå	til	11.2d	og	fyll	ut	regnskapstall	knyttet	til	disse	personene/tiltakene

nei 	-	gå	til	11.2b	og	11.2c	for	å	anslå	en	andel	av	kapasiteten

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

11.1c Regnskapstall for administrasjon og saksbehandling innenfor barne- og ungdomsvernet

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480,	men	ikke	290

Brutto	driftsutgifter

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

11.2. Klientrettede tiltak innenfor barne- og ungdomsvernet

Opplysningene om barneverntjenesten er gitt av:

Forklar grunnlaget for den anslåtte prosentandelen:

Administrasjon og tiltak innenfor barne- og 
ungdomsvernet (funksjon 244)

Regnskapstall 2014

Driftsutgifter og driftsinntekter samlet ført på 
funksjon 244

Herav driftsutgifter og drifts- inntekter 
knyttet til målgruppen:

Netto driftsutgifter		

Kontroll: Netto driftsutgifter per barn med tiltak

Anslå hvor stor prosentandel av samlet kapasitet av barneverntjenesten (funksjon 244) som i 2014 ble brukt på målgruppen:	Hvis	
kommunen	kjenner	de	reelle	utgiftene	(skal	oppgis	under	spørsmål	11.1c)	trenger	en	ikke	anslå	prosentandel	kapasitet.

Prosentandel kapasitet: 

Klientrettede	tiltak	
Månedlig	kommunal	egenandel	kr.	50	304.	Årlig	kommunal	egenandel	utgjør	kr	603	648. 		
Månedlig	kommunal	egenandel	for	enslige	mindreårige	kr	16	050.	Årlig	kommunal	egenandel	utgjør	kr	192	600.	



    

11.2b

11.2c

11.2d

0 0

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

0 0

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

Regnskapstall 2014

Herav driftsutgifter og 
driftsinntekter knyttet 

til målgruppen

				-		herav	driftsutgifter	til	enslige	mindreårige

Brutto driftsutgifter (art 010 - 480, men ikke 
290)

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Regnskapstall 2014

Prosentandel	kapasitet:

Anslå hvor stor prosentandel av barnevernstiltak der barnet er plassert av barnevernet (funksjon 252) i 2013 som gjaldt målgruppen.	Hvis	
kommunen	kjenner	de	reelle	utgiftene	(oppgis	under	spørsmål	11.2d)	trenger	en	ikke	oppgi	prosentandel.

Regnskapstall for tiltak iverksatt etter vedtak fattet i henhold til lov om barnevernstjenester

				-		herav	statlig	refusjon	for	barnevernsutgifter

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

				-		herav	statlig	refusjon	for	barnevernsutgifter

Brutto driftsutgifter (art 010 - 480, men ikke 
290)

				-		herav	driftsutgifter	til	enslige	mindreårige

Kontroll: Netto driftsutgifter per barn med tiltak

Netto driftsutgifter  

Netto driftsutgifter  

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480)

Driftsutgifter og 
driftsinntekter samlet ført på 

funksjon 252

Barnevernstiltak når barnet er plassert av 
barnevernet (funksjon 252)

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480)

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

Kontroll: Netto driftsutgifter per barn med tiltak

Prosentandel	kapasitet:

Driftsutgifter og 
driftsinntekter samlet ført på 

funksjon 251

Herav driftsutgifter og 
driftsinntekter knyttet 

til målgruppen

Anslå hvor stor prosentandel av barnevernstiltak der barnet ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) i 2014 som gjaldt målgruppen. 
Hvis	kommunen	kjenner	de	reelle	utgiftene	(oppgis	under	spørsmål	11.2d)	trenger	en	ikke	oppgi	prosentandel.

Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av 
barnevernet (funksjon 251)

Forklar kort grunnlaget for de anslåtte prosentandelene:
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Tlf. nr:

E-post:

ja 	-	gå	til	12.2

nei 	-	gå	til	del	13	Kultur	og	ungdomstiltak

12.2 Vår Høst

Totalt antall elever i innføringsklasser/mottaksklasser i kommunen

    - Herav antall elever i innføringsklasser/mottaksklasser i målgruppen

Vektet gjennomsnitt av vår (7 mnd) og høst (5 mnd) for alle elever i kommunen 0

Vektet gjennomsnitt av vår (7 mnd) og høst (5 mnd) for målgruppen 0

12.3 Netto utgifter til innføringsklasser/mottaksklasser ut over rammetilskuddet)

- herav utgifter til målgruppen

12.4 Beskriv ordningen med innføringsklasser/mottaksklasser:

Opplysningene om barne- og ungdomsvern er gitt av:

Har kommunen i 2014 hatt utgifter til ekstratiltak for barn av personer i målgruppen, utover aktiviteter som tidligere ble dekket av det 
øremerkede statstilskuddet til opplæring i særskilt norsk/morsmål for elever i grunnskolen?

12. EKSTRATILTAK I GRUNNSKOLEN

12.1.

																																																			INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
•	Kun	tiltak	og	utgifter	ut	over	det	som	tidligere	ble	dekket	av	eget	særtilskudd	(særskilt	norsk	og	
		morsmålsopplæring	til	elever	i	grunnskolen).	Fra	2006	gikk	dette	øremerkede	statstilskuddet	inn	i		
		rammeoverføringen	til	kommunene.		
	
•	Aktuelle	utgifter	kan	være	ført	på	KOSTRA-funksjon	202	og	222.	
	
Eksempler	på	relevante	tiltak	kan	være	
									-opplæring	utover	det	som	tidligere	ble	dekket	av	tilskudd	til	særskilt	norsk/morsmål,	og	som	gir	ekstrakostnader	i	forhold	til				
										ordinær	opplæring	(f.	eks.	tilleggskostnader	ved	organisering	av	elevene	i	egne		
										innføringsklasser)	
								-	støttelærer	
								-	assistenter	
								-	leksehjelp	
								-	miljøarbeider	
								-	tolk	ved	foreldersamtaler	
								-	PP-tjenesten	
								-	Inntekter/utgifter	i	forbindelse	med	tilskuddet	til	funksjonshemmede	(bortsett	fra	helseutgifter)	skal	være	med	på	dette				
										området,	om	det	ikke	er	registrert	andre	steder	i	skjemaet.	
	
•	Dersom	kommunen	i	forbindelse	med	ekstratiltak	i	skolen	har	kostnader	til	bruk	av	lokaler,	kan	dette	tas	med	
		her	(husleie,	renhold	mv.)	
•	Eventuelle	felleskostnader/-inntekter	(funksjonene	120,	121,	130	og	180)	føres	ikke	her,	men	i	tabell	15.1		
	
•	Det	er	viktig	med	gode	beskrivelser/dokumentasjon	av	hva	som	har	blitt	tatt	med	og	hvorfor.	
	
•	Når	det	gjelder	spesialpedagogiske	tiltak	i	henhold	til	§	5.1	i	opplæringsloven	er	det	kun	tiltak	som	kan	
		tilbakeføres	til	elevens	flyktningbakgrunn	som	skal	tas	med;	f.eks.:	avbrutt	skolegang,	skade/traumer	på	grunn	av				
		krigsopplevelser,	altså:	Ikke	medfødte	funksjonshemminger.	
	
•	Målgruppen	omfatter:		
							-	flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.		
							-	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,		
									samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14	
							-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
									integreringstilskudd.	



    

0

12.6

Tiltak	10

Eventuelle merknader:

12.5 Andre spesielle tiltak i grunnskolen (ikke ta med utgifter som allerede er med i spørsmål 12.3)

Tiltak	8

Tiltak	9

SUM

Netto utgifter til 
målgruppen i 2014:

Tiltak	1

Tiltak	6

Tiltak	3

Kort beskrivelse av tiltaket:

Tiltak	5

Tiltak	2

Tiltak	7

Tiltak	4



 

E-post:

Tlf. nr:
E-post:

ja 	-	spesifiser	tiltakene	i	13.2
nei 	-	gå	til	del	14	Barnehager

Regnskapstall for kultur- og ungdomstiltak 2014

0 0

0 0

0 0

0 0

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)
Netto driftsutgifter  

Ungdoms- og fritidstiltak

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480,	men	ikke	290)

Brutto	driftsutgifter

Herav utgifter og 
inntekter direkte 

knyttet til målgruppen

Sum utgifter og inntekter i 
kommunen

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

Bibliotekvirksomhet
Sum utgifter og inntekter i 

kommunen

Herav utgifter og 
inntekter direkte 

knyttet til målgruppen

13.1

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Hadde kommunen i løpet av 2014 utgifter til kultur- og ungdomstiltak som var spesielt rettet mot innvandrere, herunder målgruppen? 

Beregningsmåte/spesifiser tiltak:

Opplysningene om ekstratiltak i grunnskolen er gitt av:

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480,	men	ikke	290)

Brutto	driftsutgifter

Netto driftsutgifter  

Beregningsmåte/spesifiser tiltak:

13. KULTUR- OG UNGDOMSTILTAK
Opplysningene om sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering og 
arbeidstrening er gitt av:

Tlf. nr:

INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
	
•		Tiltakene	skal	være	rettet	mot	innvandrere	og	ha	som	mål	å	integrere	målgruppen.		
	
•		Eksempler	på	relevante	tiltak	kan	være:	
													-	bibliotekvirksomhet	(funksjon	370),		
													-	ungdomstiltak	som	fritidsklubb	rettet	spesielt	mot	integrering	og	hjelp	til	lekselesing	som	ikke	skjer	i	
															grunnskolens	regi	(funksjon	231),		
													-	internasjonalt	senter/kultursenter,	kulturtiltak	for	kvinner	m.m.	(funksjon	385).		
			Også	andre	funksjoner	kan	være	aktuelle.	De	aktuelle	tiltakene	forutsettes	spesifisert.		
	
•		Her	føres	kun	tiltak	som	ikke	er	dekket	av	tilskudd	over	statsbudsjettet	til	
			kommunale	innvandrertiltak.	
•		Livssyns-	og	trostilskudd	skal	ikke	inkluderes.	
	
•	For	flere	av	tiltak	rettet	mot	innvandrere	kan	det	være	vanskelig	å	skille	ut	målgruppen.	Det	skal	da	gis	anslag	over	målgruppens					
		utgiftsandel.		
	
•		Det	skal	føres	opp	driftsutgifter	og	driftsinntekter	knyttet	til	hvert	tiltak	i	13.1.	Eventuelle	felleskostnader/-	
			inntekter	(funksjonene	120,	121,	130	og	180)	føres	ikke	her,	men	i	tabell	15.1.		
	
•		Målgruppen	omfatter:		
							-	flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.	
							-	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,		
									samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12-	31.12.14.	
							-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
									integreringstilskudd.	
	



    

13.2 forts.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Sum alle tiltak 0 0

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Netto driftsutgifter  

Beregningsmåte/spesifiser tiltak:

Andre tiltak
Sum utgifter og inntekter i 

kommunen

Herav utgifter og 
inntekter direkte 

knyttet til målgruppen

Beregningsmåte/spesifiser tiltak:

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480,	men	ikke	290)

Brutto	driftsutgifter

Sum utgifter og inntekter i 
kommunen

Herav utgifter og 
inntekter direkte 

knyttet til målgruppen

Brutto	driftsutgifter

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Beregningsmåte/spesifiser tiltak:

Netto driftsutgifter  

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480,	men	ikke	290)

Netto driftsutgifter  

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480,	men	ikke	290)

Tilskudd til kulturaktiviteter

Internasjonalt senter/kultursenter

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Brutto	driftsutgifter

Sum utgifter og inntekter i 
kommunen

Herav utgifter og 
inntekter direkte 

knyttet til målgruppen

Tlf. nr:

E-post:

14. BARNEHAGER

Opplysningene om kultur- og ungdomstiltak er gitt av:

INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
	
Antall	barn	med	barnehageplass	pr.	15.12.14	
•		Med	barnehage	menes	her	alle	offentlige	godkjente	barnehager	som	drives	med	kommunalt	eller	statlig	tilskudd,	inkludert				
			deltidsbarnehager	med	et	pedagogisk	tilbud.	
	
•	Målgruppen	omfatter:	
					-	flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-		31.12.14.	
					-	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i	perioden	1.1.10	-	31.12.14,		
							samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.	
					-	barn	født	inntil	6	måneder	etter	at	mor	er	bosatt	i	en	kommune,	omfattes	av	målgruppen	og	utløser	
							integreringstilskudd.	
	
•		Barn	født	etter	førstegangsbosetting	skal	inkluderes,	dersom	foreldrene	er	i	målgruppa.	De	utløser	ikke	integreringstilskudd,			
			men	skal	regnes	med	i	hele	skjemadel	14.	Barnehager.	
	
•		Kommuner	med	mange	deltidsplasser	kan	summere	disse	plassene	til	hele	plasser,	hvis	det	gir	et	riktigere	
			kostnadsbilde	for	kommunen.	
	
Beregningsutvalget	beregner	netto	driftsutgifter	til	det	ordinære	barnehagetilbudet,	så	det	er	kun	ekstrautgifter	som	skal	føres	i	del	14.	



 

14.1a

14.1b

14.1c Antall barn med barnehageplass totalt i kommunen

           - herav antall barn av personer i målgruppen med barnehageplass

Eventuelle kommentarer:

Hvor mange barn av personer i målgruppen i alderen 0 - 5 år er bosatt i kommunen?

Hvor mange barn i alt i alderen 0 - 5 år er bosatt i kommunen?

14.1. Antall offentlig godkjente barnehageplasser pr. 15.12.14

ja -	gå	til	14.2c

nei -	gå	til	14.2b

14.2b

Prosent:

0

0

#DIV/0!

14.2a

Kjenner kommunen de eksakte inntektene og utgiftene tilknyttet tilrettelegging og ekstrahjelp i barnehagene til barn av personer i 
målgruppen? 

Forklar grunnlaget for den anslåtte prosentandelen:

Herav driftsutgifter og driftsinntekter til 

Dersom kommunen ikke kjenner de reelle utgiftene til barn av personer i målgruppen kan det oppgis en prosentandel av samlet kapasitet 
av ekstrahjelp i forbindelse med tiltak for bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder, og funksjonshemming 
etc. i barnehagene som er brukt på barn i og av personer i målgruppen.

14.2 Utgifter og inntekter tilknyttet tilrettelegging i barnehagene 2014

INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
	
Inntekter	og	utgifter	tilknyttet	tilrettelegging	og	ekstrahjelp	i	barnehagene	
•	Det	er	de	samlede	inntekter	og	utgifter	knyttet	til	ekstrahjelp	til	tospråklige	assistanse,	spesialtilbud	(inkl.				
		PPT),	og	for	funksjonshemmede	(KOSTRA-funksjon	211)	som	skal	føres	i	tabell	14.2c,	og	ikke	utgiftene	per				
		plass.	
	
•	Hvis	en	ikke	kjenner	de	reelle	utgiftene	er	det	mulig	å	beregne	utgiftene	ved	å	anslå	prosentandel	av	totale		
		utgifter	
	
•	Mottatt	tilskudd	ved	bosetting	av	personer	med	alvorlige,	kjente	funksjonshemminger	og/eller	adferdsvansker			
		skal	trekkes	fra	(jf.	Rundskriv:	3/2014).	
	
NB!	Utgifter	og	inntekter	til	spesialpedagogiske	tiltak	til	barn	i	førskolealder	som	ikke	har	barnehageplass	kan	føres	opp	i	
14.2c.	Definer	i	så	fall	beløpenes	størrelse	og	hvor	mange	barn	tiltaket	gjelder.	
	



    

Lønn	og	sosiale	utgifter	(art	010	-	099)

0 0

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

Driftsutgifter	og	driftsinntekter	samlet	ført	på	funksjon	211
Herav driftsutgifter og driftsinntekter til 

barn av personer i målgruppen

14.2c Regnskapstall for inntekter og utgifter tilknyttet ekstrahjelp i barnehagene 2014

Ekstrahjelp	m.m.	i	barnehagene

Netto driftsutgifter  

Brutto	driftsutgifter	(art	010	-	480,	men	ikke	290)

Andre	driftsutgifter	(art	100	-	480,	men	ikke	290)

Kontroll: Netto driftsutgifter per barn med tiltak

Brutto	driftsinntekter	(art	600	-	890,	men	ikke	729	
og	790)

Tlf. nr:

E-post:

70	000,-

15.1

Sum netto felles 
driftsutgifter

118	710,-

2.	Regnskapsføring

Netto	driftsutgift	
samlet	ført	på	den	
aktuelle	posten

Eksempel på utfylling:

Herav	netto	driftsutgifter	knyttet	til	
målgruppen

100	000,-

3.	IT-drift

Eventuelle	merknader:

17	520	,-

1	190,-

1,20	%

Opplysningene om barnehager er gitt av:

15. REGNSKAPSTALL FOR FELLESKOSTNADER/-INNTEKTER SOM KOMMER I TILLEGG TIL DET SOM ER FØRT 

OPP UNDER ANDRE POSTER

Funksjon 120 – 
Administrasjon

Beregningsfaktor

1	460	000,-

1,70	%

---- 100	kvm	x	1000	kr/kvm

Vedr.	1:	Gjennomsnittspris	i	kommunen	pr.	kvm	er	f.	eks.	kr	1000,-	inkl.	renhold,	vaktmester	og	ytre	vedlikehold.

1.	Stipulert	husleie

						

INFORMASJON	TIL	UTFYLLEREN	
	
I	henhold	til	KOSTRA	skal	felleskostnader/-inntekter	i	stor	grad	være	fordelt	mellom	funksjonene.	
	
Det	kan	likevel	være	noen	utgifts-/inntektsarter	som	bør	henføres	til	arbeid	med	integrering	av	flyktninger/hg,	spesielt	fra	
funksjonene	120	–	Administrasjon,	130	–	Administrasjonslokaler	og	180	–	Diverse	fellesutgifter,	evt	funksjon	121	
forvaltningsutgifter	i	eiendomsforvaltningen	(hvis	det	er	utgifter	på	dette	området	og	det	ikke	er	ført	i	del	8).	
	
Både	hvilke	og	hvor	stor	andel	av	kostnadene	som	skal	med,	vil	variere	fra	kommune	til	kommune.	
	
Framgangsmåte	for	å	beregne	felleskostnader/-inntekt:	
	
1.	Identifiser	kostnads-/inntektsposter	det	vil	være	riktig	å	ta	med.	
2.	Beregn	hvor	stor	andel	av	disse	det	er	rimelig	å	anta	benyttes	i	forbindelse	med	bosetting/	integrering	av	
			målgruppen	for	kartleggingen	(flyktninger	og	familiegjenforente	med	disse	som	er	førstegangsbosatt	i	landet	i		
			perioden	1.1.10	-	31.12.14	og	personer	med	opphold	på	humanitært	grunnlag	førstegangsbosatt	i	landet	i			
			perioden		1.1.10-	31.12.14,	samt	familiegjenforente	med	disse	i	perioden	1.1.12	-	31.12.14.).	
	
Ad	1			Eksempler	på	noen	av	de	kostnadene	som	kan	være	felles	for	flere	funksjoner:	
	
•								Husleie	kan	være	husleie	til	eksterne	eiere	eller	stipulert	leie	i	kommunale	bygg.	Ved	stipulert	husleie	
									kan	den	beregnede	internleien	pr.	kvm	være	inkl.	eller	ekskl.	drifts-/vedlikeholdsutgifter.	
•								Kontorholdsutgifter	kan	f.	eks	være	porto,	kopiering,	telefon,	strøm	og	Edb-drift.	
•								Stabsfunksjon	og	ledelse	kan	f.	eks	være	regnskapskontor,	personalkontor,	faglig-/administrativ		
									ledelse.	
•								Andel	av	servicekontor	
	
(Obs:	De	fleste	av	disse	utgiftene	forutsettes	i	KOSTRA	fordelt	på	de	”tjenesteytende	funksjonene”.	Dersom	dette	ikke	er	gjort,	gis	
kommunen	anledning	til	å	beregne	en	riktig	fordeling	i	skjemadel	15)	
	
Ad	2			En	mulig	regnemåte	kan	være	å	innhente	opplysninger	om	hvor	mange	årsverk	arbeidet	med	
									bosetting/integrering	av	målgruppen	utgjør	i	forhold	til	andre	årsverk	som	også	innebærer	
									bruk	av	de	aktuelle	støttefunksjonene.	Videre	kan	det	vurderes	i	hvilken	grad	de	ansatte	som	arbeider	
									med	målgruppen	benytter	de	aktuelle	støttefunksjonene	mer	eller	mindre	enn	andre.	Basert	på	disse		
									opplysningene	kan	det	gjøres	et	anslag	over	hvor	stor	andel	av	kostnadene	som	benyttes	til	arbeidet	
									med	målgruppen.	Denne	fremgangsmåten	er	mer	presis	enn	å	beregne	utgiftene	utifra	målgruppens	andel		
									av	befolkningen.	
	
De	aktuelle	utgifts-	og	inntektspostene	som	tas	med,	spesifiseres	i	skjemadel	15	
	



 

1

15.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0Sum netto felles driftsutgifter

Spesifikasjon av administrasjon og fellesutgifter (angi funksjon)
Herav netto 

driftsutgift knyttet 
til målgruppen

Beregningsfaktor
Netto	driftsutgift	samlet	

for	tiltaket

Regnskapstall	for	administrasjon	og	fellesutgifter	som	ikke	er	ført	andre	steder	i	skjemaet;	funksjonene	120,	121,	130	og	180,	ev.	andre	funksjoner

15.2
Eventuelle	merknader	- beskriv tiltakene og begrunn beregningsfaktoren:



    

Tlf. nr:

E-post:

Eventuelle kommentarer til hele eller deler av skjemaet:

Opplysninger om felleskostnader/inntekter er gitt av:
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Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 

 

IMDi viser til tidligere anmodning sendt august 2015 til Eigersund kommune om 
bosetting av flyktninger i 2016. I dette brevet oppdateres anmodningen til 
kommunen for 2016 etter at bosettingsbehovet for 2016 har økt. 

Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt 
behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og unge flyktninger 
spesielt. Derfor må det bosettes langt flere flyktninger enn det antallet IMDi tidligere 
har anmodet kommunene om.  

Nasjonalt utvalg, som er sammensatt av representanter fra kommune og stat, har 
oppjustert tidligere bosettingsbehov og fastsatt at det vil være behov for å bosette 
minst 18 000 flyktninger i 2016. Det er økning på nær 30 prosent sammenlignet med 
tidligere anmodning på 14 000 for 2016. Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til 
minst 21 000 flykninger, som er en økning på nær 60 prosent sammenlignet med 
tidligere plantall på 13 200. For mer informasjon om behovet for bosetting av 
flyktninger, se IMDi sine hjemmesider www.imdi.no/bosettingsbehov.  

Det er en særlig stor økning i antallet enslige barn og unge under 18 år (enslige 
mindreårige) som skal bosettes i 2016. Oppdaterte prognoser viser at det er behov 
for å bosette minst 4 400 enslige mindreårige i 2016. Foreløpig plantall for 2017 er 
oppjustert til minst 7 000 enslige mindreårige. Om lag 20 prosent av de enslige 
mindreårige er under 15 år. På denne bakgrunn går IMDi ut med en anmodning til 
alle bosettingskommuner om også å bosette enslige mindreårige.    
 

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDi Eigersund 

kommune om å ta imot 50 flyktninger i 2016, hvorav 15 enslige barn og 

unge. Bufetat har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

under 15 år. Anmodningstallet fra IMDi inkluderer også disse. 
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På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDi Vest 

kommune om å legge til grunn følgende foreløpige plantall for 2017:  

 

- Minst 58 flyktninger i 2017, hvorav minst 23 enslige barn og unge. 

Bufetat har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

under 15 år. Plantallet fra IMDi inkluderer også disse. 

 

 
Kommunen kan vedta å bosette flere flyktninger enn anmodningstallene og 
plantallene dersom kommunen har mulighet til dette. 
 
Det er stor usikkerhet knyttet til ankomster av asylsøkere i 2016 og 2017. IMDi vil i 
løpet av 2016 oppdatere kommunen på bosettingsbehovet for 2017 i det årlige 
anmodningsbrevet, og så langt som mulig gi foreløpige plantall for 2018 og 2019.   
 
IMDi ønsker å understreke betydningen av presise vedtak for antallet flyktninger som 
kommunen skal bosette. Vedtak må fattes uten forbehold. Vi ber om at det ikke 
fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller begrenser mulighetene til å 
gjennomføre bosettingsarbeidet. Skulle det av ulike grunner ikke la seg gjøre å 
realisere bosettingsplassene inneværende år, ber vi om at ubenyttede plasser 
overføres til neste års bosetting.  
 
 

Økonomi og rammevilkår 

I statsbudsjettet for 2016 og i tilleggsnummer om økte asylankomster foreslår 
regjeringen å øke det særskilte tilskuddet med 100 000 kroner per enslig mindreårig 
flyktning som blir bosatt i 2016, og et ekstratilskudd på kr. 50 000 per flyktning som 
kommunen bosetter i 2016 ut over det antallet kommunen ble anmodet om for 2015. 
For mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene som følger med bosetting av 
flyktninger, se IMDi sine hjemmesider (www.imdi.no). 
 
 

Kontakt med IMDi om anmodningen 

IMDi deltar gjerne på møter med kommunene om bosetting av flyktninger. Dersom 
kommunen ønsker mer informasjon om anmodningen eller om bosetting av 
flyktninger generelt, ta gjerne kontakt med IMDi regionkontor Vest. 
 
 
For å legge til rette for en mest mulig forutsigbar bosetting i 2016, ber vi om 
kommunens svar innen 31.12.2015. Vedtaket bes sendt skriftlig til IMDi og på e-post 
til post@imdi.no med kopi til KS v/Nina Gran nina.gran@ks.no. 
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Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Eigersund kommune! 
 
Med vennlig hilsen 
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 
 
Bente Blytt 
 

   Ragnhild Aasvang 
 Regiondirektør IMDi Vest 

 
   Seniorrådgiver  

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 
 
Kopi: 
KS 
Fylkesmannen i Rogaland  



Fra: Ragnhild Aasvang <raa@imdi.no> 

Sendt: 23. november 2015 12:09 

Til: Post Eigersund kommune 

Kopi: nina.gran@ks.no; fmropost@fylkesmannen.no 

Emne: Anmodning om bosetting av flyktninger 2016- og plantall 2017- Eigersund 

kommune 

Vedlegg: Anmodning om bosetting av flyktninger 2016 -og plantall 2017...pdf 

 

 
Brevet bes distribuert  

til:  Ordfører  Rådmann  
 

 

Med vennlig hilsen 

  

Ragnhild Aasvang 

Seniorrådgiver 
IMDi Vest  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

  

Mobil:               (+47) 45864439 
Sentralbord:       (+47) 24 16 88 00  
Faks:                (+47) 55 32 50 02 
E-post: raa@imdi.no <mailto:raa@imdi.no>  

  

Besøksadr: Sandbrogaten 5/7, Bergen 
Postadr: Postboks 159 Sandviken, 5812 Bergen  
www.imdi.no <http://www.imdi.no/>  

PQ Tenk miljø før du skriver ut denne e-posten 
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Rulllering av handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv,
lokale og regionale kulturbygg 2016 2027

Sammendrag:
Plan for anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være
innarbeidet i en kommunal plan. Handlingsprogrammet skal årlig vurderes rullert etter en samlet
vurdering av framdriften for de ulike tiltak, og eventuelle nye utfordringer og behov.
Handlingsprogrammets prioriteringer er i tråd med søknad om spillemidler 2016. Nye innspill fra lag,
organisasjoner m.m. er innarbeidet i handlingsprogrammet. Rådmannen anbefaler at
handlingsprogrammet vedtas i tråd med fremlegg til vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg
2016 – 2027 vedtas med følgende prioriteringer:

sPILLEMIDDELSØKNADER 2016 – PRIORITERT LISTE

Ordinære anlegg

Pr. Navn Anleggssted /
enhet

Første
søknadsår

Søker Søknadssum Status Total
kostnad

1 Bakkebø
kunstgress
11`er bane

Bakkebø
fotballbane

2013 Eigersund
kommune

1 711 872 Ferdig 6 402 281

2 Sanitæranlegg
Eigerøy

Ved
parkeringsplassen
til Eigerøy fyr

2013 Eigersund
kommune

95 000 Under
planlegging.

285 000

3 Sanitæranlegg
Låvaberget

Vannbassengene 2014 Egersund
kommune

170 000 Under
planlegging

340 000

4 Kunstgressbane
Hellvik
11`er bane

Brunnmyra 2014 Eigersund
kommune / Hellvik
IL

1 560 000 Ferdig 2015 5 847 185

5 Kunstgressbane
Hellvik
7´er bane

Brunnmyra 2015 Eigersund
kommune/
Hellvik il

690 333 Ferdig 2015 2 588 750

6 Renovering
Slettebø
svømmehall

Slettebø
svømmehall

2015 Eigersund
kommune

2 000 000 Ferdig 8 000 000



7 Renovering
Slettebø
aktivitetshall

Slettebø
aktivitetshall

2015 Eigersund
kommune

700 000 Ferdig 8 000 000

8 Langevann
turvei

Langevann 2015 Eigersund
kommune

1 000 000 Oppstart 2016 4 485 364

9 Langevann
turvei
Lysanlegg

Langevann 2015 Eigersund
kommune

374 000 Oppstart 2016 1 401 250

10 Tankrom
svømmehall

Egersundshallen 2016 Eigersund
kommune

536 250 Ferdig i 2016 1 625 000

11 Heis for
universell
utforming

Egersundshallen 2016 Eigersund
kommune

1 000 000 Ferdig i 2016 2 500 000

Nærmiljøanlegg

Anleggssted/enhet Første
søknadsår

Søker Søknadssum Status Total
kostnad

1 Aktivitetsløype i
skolegården

Grøne bråden skole 2013 Eigersund
kommune

300 000 Ferdig 900 000

2 Nærmiljøkart Bakkebø Omegn
Slettebø
idrettsanlegg

2015 Egersund
orienteringsklubb

70 000 Under
planlegging

140 000

3 Rehabilitering
ballbinge

Helleland
skole/grendahus

2015 Eigersund
kommune

163 385 Ferdig 326 770

4 Rehabilitering
ballbinge

Grøne Bråden skole 2015 Eigersund
kommune

123 500 Påbegynnes
2016

247 000

5 Parkoutnett og
balanseline

Hestnes
treningspark

2016 Eigersund
kommune

300 000 Ferdig 900 000

6 Trenings
apparater

Hestnes
treningspark

2016 Eigersund
kommune

300 000 Ferdig 1 520 000

7 Ballbinge –
rehabilitering

Husabø skole 2016 Eigersund
kommune

155 156 Påbegynnes
2016

310 312

8 Nærmiljøkart Bakkebø omegn del
2

2016 Egersund
orienteringsklubb

70 000 2016 140 000

9 Nærmiljøkart Hellvik 2016 Egersund
orienteringsklubb

131 000 2016 216 000

10 Grusbane
fotball –
delanlegg 1

Skadbergsanden 2016 Eigersund
kommune

50 000 Påbegynt
2015

106 250

11 Sandvolleyball
bane –
delanlegg 2

Skadbergsanden 2016 Eigersund
kommune

62 500 Påbegynt
2015

125 000

12 Multiplate
ballspill

Skadbergsanden 2016 Eigersund
kommune

60 000 Påbegynt
2015

118 750

13 Volleyballbane Syrinveien 2016 Eigersund
kommune

60 000 Påbegynt
2015

120 000

Lokale kulturbygg
Anleggssted/enhet Første

søknadsår
Søker Søknadssum Status Total

kostnad

1 Heis for
universelle
utforming

Egersund kino og
kulturhus

2016 Eigersund
kommune

589 875

Påbegynt 2015

1 787 500

KORTSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG TILTAK EIGERSUND KOMMUNE 2016 – 2018 – IKKE SØKT I 2016
(Uprioritert liste)

Anleggssted/enhet Første
søknadsår

Søker Søknadssum Status Total
kostnad

Flerbrukshall
Lagård med
fotballhall

Lagård Ukjent Lagårdhallen AS 10 000 000 Ikke avklart 30.000.000



Fotballhall
m/kunstgressbane

Hålå Ukjent Eiger FK Ukjent Under
planlegging

Ukjent

Turveg – Nordre
Eigerøy

Ystebrød Ukjent Eigersund
kommune

95.000 Under
omregulering

285 000

Klubbhus Egersund og Dalane
NMK

Egersund og
Dalane NMK

2 500 000 Planlegges 8 000 000

Toalettanlegg
turveg Hellvik
Egersund

Eigersund
kommune

500 000 Planlegges 1 500 000

Flerbruks
klubbhus

Nysundhalsen
seilsportsenter

Seilforeningen
m.fl

Ikke avklart Under
planlegging

Nytt dekke
ballbinge

Hellvik Eigersund
kommune

Røde kors
aktivitetssenter

Marka Røde Kors Ikke avklart Under
planlegging

Langsiktige behov for anlegg og tiltak i Eigersund kommune 2017 – 2025 (Uprioritert liste)
Ordinære anlegg/ Nærmiljøanlegg/ lokale kulturbygg

Anleggssted/enhet Første
søknadsår

Søker Søknadssum Status Total
kostnad

Svømmehall
Rundevoll/Hestnes

Ikke avklart x x x x x

Egersund
ridesenter (ny
bane, stall,
innendørs tribune
m.m.)

Tengs x x x x x

Bowlingbane Ikke avklart x x x x x

Lysløype Helleland Helleland x x x x x

Innendørs
kunstsoffdekke på
betonggulvet bak
tribunene i
Egersundhallen.

Egersundhallen x x x x x

Klubbhus Egersund
golfklubb ,
Maurholen

Maurholen x x x x x

Flombelysning på
hovedbanen på
Husabø

Husabø x x x x x

Parkeringsareal
Mydland

Mydland Egersund
skiforening

Etablert.
Kjøpes av
privat eier

Opprustings /
utbedringsbehov
ved Egersund
Squash og
Tennissenter

Lagård Egersund
racketklubb

x x

Turvei Hellvik Utvidelse Launes –
Tengs

Eigersund
kommune

Kostnader må
utredes.
Fremmes som
egen politisk
sak.

Opplev Dalane
(overnatting m.m.)

Ikke avklart Dalane
Friluftsråd

Kostnader må
utredes.
Fremmes som
politisk sak.

Rehabilitere et av
byggene på
Bakkebø som i dag

Bakkebø x x x x x



benyttes av
voksenopplæringen.

Skytebane med
anlegg
Øgreid

Øgreid x x x x x

Nytt kulturhus Ikke avklart X X X X X

Turvei Kiellandskogen x Eigersund
kommune

400 000 X 1 200 000

Varberg –
renovering av
turveier

Varberg 2015 Eigersund
kommune

500 000 x 1 500 000

Renovering av
anlegg for
1. divisjonsspill

Idrettsmarka X Eigersund
kommune

Svømmehall Eigerøy Eigersund
kommune

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Behandles i kommunestyret

Andre opplysninger / fakta i saken:

Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale
kulturbygg 2016 2027
Handlingsprogrammet for anlegg, områder og aktivitetstiltak de nærmeste 4 årene er en del av plan
for idrett og friluftsliv. Programmet rulleres hvert år, mens hovedrevisjonen skjer hvert 4. år. Det er
ingen strenge krav til utforming av planen, men kommunene står fritt til å velge form og organisering
jfr. veileder fra KUD.

Eigersund kommune har startet opp revideringen av planen og der vil handlingsprogrammet inngå
jfr. vedtatt planstrategi for Eigersund kommune. Dette arbeidet ble påbegynt i 2015 og vil bli sluttført
i løpet av 2016.

Planen må være underlagt politisk styring i kommunen og skal vedtas av kommunestyret. Hensikten
med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i
kommunen.

Handlingsprogram for anlegg og området
Skjematisk oppsett som viser hvordan kommunen forplikter seg til å iverksette de tiltak som er
beskrevet og vedtatt. Koordinering og tydeliggjøring av ansvar er avgjørende. Drift og vedlikehold tas
inn.

Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i:
· Vurdering av nye behov for anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier, med

grunnlag i behovsvurderinger på aktivitetssiden.



· Rammebetingelser ut fra kommunens økonomiske evne (økonomiplan) og øvrige
betingelser som er lagt til for tildeling av offentlige bevilgninger.

· Ivaretakelse av allmenhetens rettigheter og behov knyttet til utøvelse av friluftsliv
· Kommunens utbyggingsplaner og øvrige arealplaner

Anlegg og områder for friluftsliv behandles sammen med kategorien ordinære anlegg.

Handlingsprogrammet skal årlig vurderes rullert etter en samlet vurdering av framdriften for de ulike
tiltak, og eventuelle nye forutsetninger og behov.
Det må tydelig framgå hvorvidt investeringen er foreslått under forutsetning om tildeling av
spillemidler.

Å bruke fysisk aktivitet i det forebyggende helsearbeidet blir en stadig mer utbredt strategi. Planen
for idrett og fysisk aktivitet kan også omfatte dette feltet.

Spillemiddelsøknader 2016 – prioritert liste

Listen viser en oversikt over innkomne søknader for 2016. Listen er prioritert i samråd med Egersund
idrettsråd.

Kortsiktige behov for anlegg og tiltak 2017 – 2019

Lisen viser en oversikt over planlagte prosjekter som ikke har søkt spillemidler i 2016, og dermed ikke
kan tas med i den prioriterte listen. Prosjektene vil bli flyttet opp i prioritert liste når det foreligger en
spillemiddelsøknad.

Langsiktige behov for anlegg og tiltak 2020 – 2028

Listen over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv i perioden 2020 – 2028. Disse vil
flyttes til handlingsprogrammet etter hvert som de blir klarere utformet. Ved siden av å være et
styringsredskap for politikerne benyttes planen i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett
og fysisk aktivitet, herunder friluftliv.

Planens langsiktige del skal inneholde en liste over uprioriterte anleggsprosjekter i tillegg til de
utbyggingsoppgaver som omfattes av handlingsprogrammet.

Anleggene på den langsiktige delen skal føres opp etter behovsanalyse tuftet på kjente data om
utvikling i kommunen.

Det er viktig at den langsiktige delen ses i sammenheng med kommunens overordnede
arealplanlegging, spesielt i forhold til nye utbyggingsområder. I pressområder må det sikres areal til
idretts og friluftsaktiviteter.

Når kommunen får oversikt over kostnadene forbundet med de ulike anlegg i den uprioriterte listen,
bør dette føres opp ved den årlige rulleringen.

Rådmannens vurderinger:
Det ligger inne mange gode spillemiddelsøknader som vil bidra til å fremme en god folkehelse i
kommunen. Søknadene gjelder anlegg/aktiviteter i hele kommunen og med varierte aktivitetsformer.
Det er også kommet inn søknader om nye aktivitetsflater som treningsparker. Dette er
aktivitetsflater som er populære for både vokse og barn/ungdommer.



Universell utforming:
Dette vil stort sett være grunnlag/krav for å kunne få godkjent spillemiddelsøknader.

Økonomiske konsekvenser:
Deler av handlingsprogrammet omfatter kommunale tiltak. Disse blir politisk behandlet og tidfestet i
henhold til budsjett og økonomiplan

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype.
Merk at samtlige saker som har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken
leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes dersom det er påført at det ikke
er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 17.11.2015
Arkiv: : FE 033, TI &70, TI
&73, TI &75
Arkivsaksnr.: 09/2586
Journalpostløpenr.: 15/33502

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

089/15 Kommunestyret 14.12.2015

Oppnevning av Felles brukerutvalg 2015 2019

Sammendrag:
Etter utsendte brev til brukerorganisasjoner, og innkomne forslag, ble det invitert til møte for
foreslåtte kandidater 22.september 2015. Etter valg ble det innstilt et nytt utvalg bestående av 3
kvinner for brukergruppen seniorer fra samme pensjonistforening, 2 personer for brukergruppen for
funksjonshemmede og 2 for brukergruppen innvandrere/flyktninger. I kommunestyrets
konstituerende møte 12.oktober 2015 ble det presisert at brukergruppen for seniorer måtte byttes
ut på grunn av kjønnsfordeling og at de innstilte personer var fra samme pensjonistforening. I samme
kommunestyremøte ble Åshild Bakken (AP) valgt til leder for Felles brukerutvalg.

I Felles brukerutvalgs møte 14.10.2015 ble Edmund Iversen (bru) valgt som nestleder og Arild
Johnsen som ble valgt som medlem for brukergruppen seniorer, og erstatter dermed Berit Wold.
Mette Wersland som representerer brukergruppen funksjonshemmede rykket således opp som
1.vararepresentant. I møtet 11.11.2015 ble Ommund Endresen, brukergruppen funksjonshemmede,
valgt inn som 2.vararepresentant.

Det er satt sammen et utvalg basert på ønsker, kjønnskvotering, erfaring, alder m.m.

Forslag til vedtak:
Følgende oppnevnes til felles brukerutvalg i perioden 2015 2019

Politisk oppnevnte medlemmer
Åshild Bakken (AP) – leder
Hanne Christine Berg (FrP)

Varamedlemmer i rekkefølge
1. Rieko van Silfhout (KrF)
2. Lilly Remme Brunel (H)

Seniorrepresentanter
May Rita Sleveland
Marit Arnesen Mong



Arild Johnsen

Vararepresentanter
1. Olaug Noreide
2. Judith Pedersen
3. Inger Synnøve K. Karlsen

Representanter brukere med nedsatt funksjonsevne
Edmund Iversen nestleder
Beate Kydland

Vararepresentanter
1. Mette Wersland
2. Ommund Endresen

Representanter flyktninger og innvandere
Yasin, Mohammed Jamil
Bujar Shehi

Vararepresentanter
1. Akalp, Veli
2. Yrga Alem, Ghebreyohannes Habte

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Avgjøres av Kommunestyret.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken har vært behandlet i Felles brukerutvalg 14.10.2015 og 11.11.2015 hvor utvalget ble enige i
utvalgets sammensetning.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kommunestyret endret i sak 63/15 – Evaluering av politisk struktur «Reglement for andre utvalg» § 9
Felles brukerutvalg pkt. 10 slik at de politisk oppnevnte medlemmene ikke lengre må være medlem av
kommunestyret, samt at nestleder oppnevnes blant rådets brukerrepresentanter.

Politisk sekretariat har fått inn forslag fra ulike brukerorganisasjoner mv. og hadde 22.9.2015 et møte
der det kom frem forslag til brukerrepresentanter. Disse kandidatene ble lagt frem for
kommunestyret.
I konstituerende kommunestyremøte 12.10.2015, ble det presisert at brukergruppen for seniorer
måtte byttes ut på grunn av kjønnsfordeling og at de innstilte personer var fra samme
pensjonistforening.
I samme kommunestyremøte ble Åshild Bakken (AP) valgt til leder for Felles brukerutvalg, se



1.avsnitt.
Felles brukerutvalg valgte i møtet 14.10.2015 Edmund Iversen (brukerrepresentant for
funksjonshemmede) til nestleder, samtidig som Arild Johnsen ble valgt inn som fast medlem i
brukergruppen seniorer, dette fra å være 1.vararepresentant for brukergruppen funksjonshemmede.
Mette Wersland som var 2.vararepresentant for brukergruppen funksjonshemmede gikk da opp som
vararepresentant 1. Dermed måtte ny 2.vara velges.
Det ble tatt kontakt med Ivar Henry Mong (revmatikerforeningen) og Ommund Endresen (Dalane
Hørsellag) og begge stilte seg villige til å velges inn som 2.vararepresentant. På utvalgets møte
11.11.2015 ble Ommund Endresen valg inn.

Det er satt sammen et utvalg basert på ønsker, kjønnskvotering, erfaring, alder m.m.

Felles brukerutvalg i perioden 2015 2019
Leder Åshild Bakken (AP)
Nestleder Edmund Iversen (brukerrepr. funksjonshemmede)

Politisk oppnevnte medlemmer
Åshild Bakken (AP)
Hanne Christine Berg (FrP)

Varamedlemmer i rekkefølge
1. Rieko van Silfhout (KrF)
2. Lilly Remme Brunel (H)

Seniorrepresentanter
May Rita Sleveland
Marit Arnesen Mong
Arild Johnsen

1. Olaug Noreide
2. Judith Pedersen
3. Inger Synnøve K. Karlsen

Representanter brukere med nedsatt
funksjonsevne
Edmund Iversen
Beate Kydland

1. Mette Wersland
2. Ommund Endresen

Representanter flyktninger og
innvandrere
Yasin, Mohammed Jamil
Bujar Shehi

1. Akalp, Veli
2. Yrga Alem, Ghebreyohannes Habte

Saksbehandlers vurderinger:
Kommunestyret står helt fritt til å oppnevne eller endre på representantene til brukerutvalget.

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
Foreta endringer i sammensetningen.



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.11.2015
Arkiv: : FE 146, FE 033
Arkivsaksnr.: 15/3234
Journalpostløpenr.: 15/34420

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

090/15 Kommunestyret 14.12.2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Sammendrag:
Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsplan for kontrollutvalgets 2016. Den bygger på samme mal
som 2015. Ved utarbeidelse av planen er det tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets lovfestede
arbeidsoppgaver, herunder bl.a utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt de oppgaver som vi allerede er kjent med at vil komme i 2016.

De tiltak kontrollutvalget igangsetter i 2016 må i tillegg ses i sammenheng med kontrollutvalgets
budsjett. Budsjett for kontrollutvalget blir endelig vedtatt av kommunestyret i desember.

Forslaget til årsplan fremlegges for godkjenning av kontrollutvalget, og vil bli oversendt
kommunestyret til orientering med kontrollutvalgets eventuelle endringer.

Forslag til vedtak:

Årsplanen for kontrollutvalget tas til orientering.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
433805 Kontrollutvalgets årsplan for 2016
433806 Forslag til Årsplan for kontrollutvalget 2016



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.11.2015
Arkiv: : FE 146, FE 033
Arkivsaksnr.: 15/3163
Journalpostløpenr.: 15/33141

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Kontrollutvalgssekretariatet
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 00
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

050/15 Kontrollutvalget 17.11.2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Sammendrag:
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til årsplan for kontrollutvalget for 2016. Den bygger på samme
mal som 2015. Ved utarbeidelse av planen er det tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets lovfestede
arbeidsoppgaver, herunder bl.a. utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt de oppgaver som vi allerede er kjent med at vil komme i 2016.

De tiltak kontrollutvalget igangsetter i 2016 må i tillegg ses i sammenheng med kontrollutvalgets
budsjett. Budsjett for kontrollutvalget blir endelig vedtatt av kommunestyret i desember.

Forslaget til årsplan fremlegges for godkjenning av kontrollutvalget, og vil bli oversendt
kommunestyret til orientering med kontrollutvalgets eventuelle endringer.

Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar den fremlagte årsplanen for 2016.

2. Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling fra Kontrollutvalget 17.11.2015

KON behandling:

Forslaget til årsplan ble gjennomgått av sekretariatet.

Votering:
Enstemmig vedtatt.



KON 050/15 vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar den fremlagte årsplanen for 2016.

2. Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige
saker som har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan
kun slettes dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
433806 Forslag til Årsplan for kontrollutvalget 2016
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1. Innledning 
Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. 
Kommunestyret skal velge et kontrollutvalg som skal ha ansvaret for kontroll og tilsyn på 
vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret.  

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold som har tilknytning til kommunens 
virksomhet, så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn. Utvalget utøver sitt tilsyn med 
administrasjonen ved å ha tilgang til alle dokument, herunder også de som er unntatt 
offentlighet. I tillegg kan rådmannen inviteres til å gjøre rede for saker til kontrollutvalget. 
Tilsynet med det politiske nivået blir utøvd ved at utvalget har møterett i alle politiske utvalg, 
herunder også når møter blir holdt for lukkede dører eller det er saker som blir behandlet som 
er unntatt offentlighet.  

Det er likevel to viktige avgrensinger:  
1.  Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vurderinger  
2.  Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar for kommunestyret  

2. Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune 
Kontrollutvalgets mål er på vegne av kommunestyret å påse at kommunen følger de lover og 
regler som gjelder, samt at kommunestyret sine vedtak følges opp. I tillegg er 
kontrollutvalgets mål å påse at kommunens drift er målrettet og effektiv samt etisk forsvarlig til 
det beste for kommunens innbyggere.  

Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt både med kommunestyret og det politiske miljøet, 
samt med kommunens administrasjon. Gjennom denne dialogen ønsker kontrollutvalget å få 
innspill som kan brukes til det beste for kommunen. Det er også viktig for kontrollutvalget at 
også kommunens innbyggere tar kontakt med utvalgets medlemmer, dersom de mener det er 
forhold som utvalget bør se nærmere på. 

3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget  
Møtene i Kontrollutvalget i Eigersund holdes for åpne dører. I tillegg blir innkalling med 
saksliste og protokoller lagt ut på kommunens internettside. Innkalling og protokoll blir også 
sendt til ordfører og rådmann. Kontrollutvalget har fastlagt sin møteplan for hele året, og har 
for 2016 planlagt 6 møter. Ekstra møte kan holdes ved behov. Møteplanen er også 
tilgjengelig på kommunens internettsider.  

Det er Deloitte Advokatfirma AS som er sekretariat for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets 
sekretariat i samarbeid med leder av utvalget sender ut innkalling til møtene til 
utvalgsmedlemmene. Sekretariatet har ansvar for at kontrollutvalgets saker er forsvarlig 
utredet og at utvalget sine vedtak blir fulgt opp og satt i verk.  
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4. Kontrollutvalgets oppgaver  

4.1 Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll:

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte. 
Kontrollutvalget skal videre gi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet. Denne uttalelsen 
skal oversendes formannskapet før det gjøres innstilling til kommunestyret i saken.  

Kontrollutvalgets tilsyn inkluderer i tillegg:  
• Følge opp kommunens økonomistyring og budsjettdisiplin i løpet av året via 

kommunens tertialrapportering  
• Følge opp revisors merknader til regnskap og internkontroll  
• Følge opp revisors arbeid via revisors rapportering i forbindelse med årsoppgjøret og i 

forbindelse med orientering om planlegging av kommende revisjons år  
• Få årlig en orientering om skatteregnskapet, skatteoppkrevers melding og 

kontrollrapport fra Skatteetaten – og oppfølging av disse.  

4.2. Forvaltningsrevisjon  

Kommunen skal årlig gjennomføre forvaltningsrevisjon av sin virksomhet i følge Forskrift om 
kontrollutvalg § 9. Prosjekt for forvaltningsrevisjon blir bestilt av kontrollutvalget i tråd med 
vedtatt plan.

Kontrollutvalget skal utarbeide en ny plan for forvaltningsrevisjon for planperioden 2016 – 
2019. Planen skal vedtas av kommunestyret, men kommunestyret kan delegere myndighet til 
kontrollutvalget til å foreta endringer i planperioden. Planen skal bygge på en overordnet 
analyse ut fra vurderinger av hva som er vesentlighets- og risikoområder.  

Kontrollutvalget planlegger følgende aktiviteter i løpet av 2016:  
•  Behandle overordnet analyse for forvaltningsrevisjoner og utarbeide plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019, som skal vedtas av kommunestyret.  

•  Behandle rapporter om forvaltningsrevisjoner etter hvert som disse foreligger. 
Kontrollutvalget har i bestilling revisjon av området «Eierskapsforvaltning» til
kontrollutvalgets møte i juni 2016, og området «Barnehager» til kontrollutvalgets møte 
i august 2016. 

 Vedta forvaltningsrevisjonsprosjekter iht. plan for levering i 2017.  

•  Rapporter om forvaltningsrevisjon blir videresendt kommunestyret for sluttbehandling 
fortløpende. Det er kontrollutvalget som innstiller til kommunestyret i disse sakene. 

•  Rapporter følges opp etter behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer til 
kommunestyret om oppfølgingen.  
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4.3. Selskapskontroll  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper (eierskapskontroll), jfr. Forskrift om kontrollutvalg § 13. Kontrollutvalget skal med 
bakgrunn i vedtatt plan bestille selskapskontroll i de selskaper det gjelder. 

Kontrollutvalget skal i 2016 utarbeideplan for selskapskontroll for planperioden 2016 – 2019. 
Planen skal vedtas av kommunestyret. Planen skal bygge på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

Selskapskontroll er sammensatt av to deler:  

Den obligatoriske delen av selskapskontroll er eierskapskontroll. Denne må kontrollutvalget 
gjennomføre. Denne kontrollen går ut på å se til hvordan kommunen utøver sitt eierskap i 
selskap de deltar i. Ut over dette kan kontrollutvalget velge om de vil gjennomføre 
forvaltningsrevisjon i selskap kor de har hjemmel til dette. For å sikre en effektiv 
ressursutnyttelse og av hensyn til selskapene har kontrollutvalgene en praksis med at den 
største eieren som oftest tar initiativ til å initierer kontrollene.  

Kontrollutvalget planlegg følgende aktiviteter i 2016 på området:  

 Behandle overordnet analyse for selskapskontroll og utarbeide plan for 
selskapskontroll 2016-2019, som skal vedtas av kommunestyret. 

 Behandle rapporter om selskapskontroll. Kontrollutvalget har i bestilling 
«Eierskapsforvaltning» til kontrollutvalgets møte i juni 2016. Formålet med 
eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, 
og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på 
hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges 
opp rent praktisk.  

 Rapporter om selskapskontroll blir videresendt kommunestyret for sluttbehandling. 
Det er kontrollutvalget som innstiller til kommunestyret i disse sakene. Rapport som 
planlegges oversendt i 2016 er rapport om kommunens eierskapsforvaltning. 

 Rapporter følges opp etter behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer til 
kommunestyret om oppfølgingen.  

4.4. Budsjett for kontroll og tilsyn  

Kontrollutvalget er ansvarlige for å fremme budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. Departementet har uttalt at dette forslaget kun kan endres politisk i forbindelse 
med budsjettbehandlinga.  

Siden Kontrollutvalget er direkte underordna kommunestyret skal kontrollutvalgets vurdering 
av det økonomiske behovet for kontroll- og tilsynsarbeidet alltid følge med til kommunestyret 
ved behandling av årsbudsjettet.  
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4.5. Andre oppgaver

Kontrollutvalget kan be om orientering om kommunens drift innenfor de enkelte 
tjenesteområdene som et ledd i tilsynet med kommunen.  

Egersund, 17. november 2015 

Hans Petter Helland 
Leder av Kontrollutvalget 
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Vedlegg til Årsplan: 

Oversikt kontrollutvalgets møter i 2016
Oversikten inneholder kjente saker. Tidspunkt for behandling av de enkelte sakene kan 
bli endret.  

Møte 1: 25. januar 2016
• Tertialrapportering kontrollutvalgets budsjett 3. tertial 2015  
• Behandling av overordnet analyse som grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll.  
• Opplæring i forvaltningsrevisjon v/Rogaland Revisjon IKS 

Møte 2: 11. april 2016
• Presentasjon av årsoppgjør v/Rogaland Revisjon IKS 
• Uttalelse til Eigersund kommunes årsregnskap/årsmelding for 2015  
• Skatteregnskapet for 2015 

Møte 3: 7. juni 2016 
• Tertialrapportering kontrollutvalgets budsjett 1. tertial 2016  
• Behandling av plan for forvaltningskontroll 2016-2019 
• Behandling av plan for selskapskontroll 2016-2019 
• Revisors uavhengighetserklæring  
• Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport/eierskapskontroll «Eierskapsforvaltning 

i Eigersund kommune»  

Møte 4: 29. august 2016 
• Budsjett for kontroll og tilsyn 2017  
• Møteplan for 2017  
• Oppfølging av merknader i revisors årsoppgjørsnotat  
• Tertialrapportering kontrollutvalgets budsjett 2. tertial 2016 
• Forberedelse av bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekter for levering i 2017  
• Orientering fra revisor om strategi for revisjonsåret 2016  
• Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Barnehager»  

Møte 5: 15. november 2016 
• Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekter for levering i 2017, avklart møtet i 

august. Gjennomgang og vedtakelse av prosjektmandater. 

Møte 6: 6. desember 2016 
• Kontrollutvalgets årsplan for 2017



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 06.11.2015
Arkiv: : FE 030, FA P00, TI
&00
Arkivsaksnr.: 15/2396
Journalpostløpenr.: 15/32714

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:
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Havneinspektør
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041/15 Eigersund Næring og Havn KF 19.11.2015

091/15 Kommunestyret 14.12.2015

Nye ordensforskrifter i havner og farvann for Eigersund kommune.

Sammendrag:
Forskrift fra Samferdselsdepartementet pålegger kommunale havner å utarbeide nye
ordensforskrifter som skal følge fastsatt mal. Nye forskrifter trår i kraft 01.01.2016.

Forslag til vedtak:
Eigersund Næring og Havn KF innstiller Kommunestyret:

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Eigersund kommune vedtas.

Møtebehandling fra Eigersund Næring og Havn KF 19.11.2015

ENH behandling:

SIRI SKAAR STORNES (bru) foreslo:
"Under § 8, 9 og 10 i forskriften føyes til:

Ikke relevant."

Votering:
Forslag til vedtak med Stornes tillegg enstemmig vedtatt.

ENH 041/15 vedtak:

Eigersund Næring og Havn KF innstiller Kommunestyret:

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Eigersund kommune vedtas med følgende



endring:
Under § 8, 9 og 10 i forskriften føyes til:
Ikke relevant.

Vedtaket er enstemmig.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Styret behandler saken.
Avgjøres av kommunestyret.

Saksbehandlers vurdering:
Etter pålegg fra Samferdselsdepartementet må kommunale havner benytte fastsatt mal ved
utarbeidelse av nye ordensforskrifter. Nye forskrifter trår i kraft 01.01.2016.

Alternative løsninger:
Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Eigersund kommune vedtas med følgende
endringer:

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
432954 Forskrift om bruk av mal og godkjennels...og bruk av farvann og havner Lovdata
432955 Kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner











 

 
 
 
Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Eigersund 
kommune, Rogaland. 
 
Hjemmel: Fastsatt av Eigersund kommunestyre xx.xx. 2015 med hjemmel i lov 17. april 
2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første 
ledd.  
 

 
§ 1. Formål 

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta 
hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og 
forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. 
 
§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Eigersund kommune. 
I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i 
forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1. 
 
§ 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai 

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før 
fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under 
manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke 
forårsaker skade. 

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og 
andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig 
sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til 
unødig sjenanse for havnevirksomheten. 

Havneadministrasjonen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen 
dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet. 

 
§ 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting 

Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom 
dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

Havneadministrasjonen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er 
nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er 
nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet. 
 
§ 5. Plikt til å varsle om skade 

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest 
mulig melde fra til havneadministrasjonen om skaden. 
 
 



 
 
 
§ 6. Krav om tillatelse for å dykke 

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra havneadministrasjonen: 
 
Hele sjøområdet mellom Eigerøy bru og Vibberodden. 
Kartkoordinater:  
En linje trukket under Eigerøy bru mellom posisjonene N 58° 27' 38.4438", E 5° 58' 33.2688" 
og N 58° 27' 40.4244", E 5° 58' 38.9856" og en rett linje ved Vibberodden trukket mellom 
posisjonene N 58° 25' 13.5438", E 5° 59' 24.4824" og N 58° 25' 14.3112", E 5° 59' 42.0174". 
 
 Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel 
gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til havneadministrasjonen om 
dykkingen. 
 
§ 7. Luftfartøy   

 Havneadministrasjonen skal kontaktes før det foretas landing eller letting i Eigersund 
kommunes sjøområde. 
 
§ 8. Krav ved passering 

 
§ 9. Forbud mot snøtømming 

 
§ 10. Andre reguleringer 

 

§ 11. Unntak i særlige tilfeller 

Havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra §§ 3, 6, 7, 8, 9 og 10. 
 

§ 12. Reaksjonsmidler og straff 

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av 
den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer. 

Vesentlig overtredelse av §§ 4, 6, 7, 8, 9 og 10 kan straffes med bøter etter lov 
17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62. 
 
§ 13. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift vedtatt av Eigersund kommunestyre den 21. 
juni 2010, sak 048/10. 
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Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

224/15 Planteknisk utvalg 24.11.2015

092/15 Kommunestyret 14.12.2015

Reviderte gebyrer etter plan og bygningssloven, lov om seksjonering av fast
eiendom og forskrift om begrensning av forurensning 2016

Sammendrag:
Byggesaksgebyrene skal oppfylle selvkostprinsippet. Det vil si at byggesaksgebyret skal dekke
kommunens kostnader til saksbehandling og tilsyn/oppfølging av ulovligheter.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er definert i Matrikkelen. Regulativet
gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er
bygget opp av to elementer et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver
sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av
størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.
Gebyret innbefatter saksbehandling og tilsyn i byggeperioden, gebyret utstedes til tiltakshaver.

Lokal godkjenning for ansvarsrett i byggesaker opphører 1. januar 2016. Foretakene skal i stedet
sende en erklæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaken. Denne endringen
medfører at ansvarsretter ikke skal behandles av kommunen. Følgelig kan det ikke lenger tas gebyr
for ansvarsretter. Gjeldende gebyrregulativ tok utgangspunkt i et behandlingsgebyr per foretak på kr.
1.000, der foretaket var sentralt godkjent og kr. 2.000, der foretaket ikke var sentralt godkjent.

Unntak fra søknadsplikten ble utvidet den 1. juli 2015 til også å omfatte blant annet levegg, tilbygg og
frittliggende bygninger inntil 50 m². Dette medfører at en rekke «enkle» tiltak ikke lenger kan
gebyrlegges. Lovgiver har antatt at slike saker utgjør ca. 20 % av alle byggesaker.

På slik bakgrunn er det nødvendig å revidere byggesaksgebyrene.

I forhold til gebyrregulativet for 2015 er det foreslått at gebyret for boliger økes fra kroner 11.000, til
15.000, og at gebyr for fritidsbolig økes fra 10.000, til 13.000, . Dette da denne type saker har vist
seg å være tidskrevende for kommunen.
Det er også foretatt mindre justeringer for at gebyrene skal gjenspeile tidsbruken og ligge så nær
selvkost som mulig. Da administrasjonen skriver mange politiske saker angående søknader om
redusert gebyr fra vedtatt gebyrregulativ ber rådmannen om å få fatte vedtak i søknader om
redusert saksbehandlingsgebyr. Klager vil legges fram for planteknisk utvalg.



Prisutviklingen fra 2014 til 2015 var ca. 2,1 %. Nye gebyrsatser må ta hensyn til dette og må følgelig
økes minst 2,1 %.

Byggesakssjefen foreslår at det ved tiltak som forutsetter dispensasjon fra både kapittel 3.6a
”byggeforbud etter plan og bygningsloven” § 1 8 eller kommuneplanens bestemmelse om

byggeforbud langs vassdrag og kapittel 3.6a ”formål i vedtatt plan” kun ilegges gebyr for

dispensasjon fra formål. Det tas ikke gebyr for dispensasjon fra plankrav dersom det også

dispenseres fra formål i plan. Dette betyr at dispensasjonsgebyret for denne type tiltak kun ilegges

med 50 % av hvert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 33 1, 32 8, lov om eierseksjoner § 7 og

forskrift om begrensning av forurensning § 52a.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,

www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF

Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Planteknisk utvalget innstiller til kommunestyret som avgjør saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Gebyrregulativet ble lagt fram for behandling for planteknisk utvalg den 11.06.13 og ble vedtatt av

kommunestyret den 17.06.13.

11.06.2013 Planteknisk utvalg
Møtebehandling:

May Helen Ervik (FrP) foreslo slikt vedtak:

”Nytt punkt: Mer inntekter kommunen får ved å øke gebyrene blir prioritert til å få fortgang på

digitalisering av hele byggesaksbehandlingen, herunder planarkiv og byggesaksarkiv.”

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Erviks forslag falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP)

PTU 138/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:



Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 33 1, 32 8, lov om eierseksjoner §
7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

17.06.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:
Votering:
Planteknisk utvalgs forslag enstemmig vedtatt.

KS 038/13 Vedtak:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 33 1, 32 8, lov om eierseksjoner §
7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.

Vedtaket er enstemmig.

30.04.2013 Planteknisk utvalg
Møtebehandling:
ASTRID H. ROBERTSON (H) ønsker at det legges med en sammenligning over andre kommuner (på

Eigersund kommunes størrelse) før saken legges frem for kommunestyrets møte i juni 2013.

0

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

”Trinnvis IG skal ikke gjelde ved endring av ansvarsrett for enkelt foretak.”

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling og Carlsens forslag kom dermed ikke til votering.

PTU 084/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.



Over denne teksten, et linjeskift, ligger det et inndelingsskift (fortløpende ) som ikke må slettes.

07.12.2010 Miljøutvalget
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M 151/10 Vedtak:

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 33 1, 32 8, lov om eierseksjoner §
7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.

Vedtaket er enstemmig.

20.12.2010 Kommunestyret
Møtebehandling:

Votering:
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

KS 083/10 Vedtak:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 33 1, 32 8, lov om eierseksjoner §
7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den enkelte kommune kan i følge plan og bygningsloven (2008) § 33 1 gi forskrift om gebyr til

kommunen for behandling av søknader. Utgangspunktet for gebyr er at de helt eller delvis skal dekke

kommunens kostnader til saksbehandlingen, og således sette kommunen i stand til å foreta en

forsvarlig behandling av sakene. Gebyr skal ikke være en inntektskilde for kommunen, og det er en

forutsetning at gebyrene ikke skal gå til annet enn kommunens behandling av saker etter loven.

Plan og bygningslovens § 33 1. Gebyrer:
Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse,
utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler
kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige
kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig
bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av



regulativet. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger.
Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og for driftskontroll
til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter delvis dekkes av årsavgiften.

Sammenligning med andre kommuner
Utgangspunktet for de foreslåtte gebyr er at gebyret helt eller delvis skal dekke kommunens

kostnader til saksbehandlingen, og således sette Eigersund kommunen i stand til å foreta en

forsvarlig behandling av sakene. Den enkelte kommunes kostnader vil variere fra kommune til

kommune ut fra organisering og lokale forhold.

Rådmannen har den 27.10.15 gjort en sammenlikning av gebyrene med andre kommuner på samme

størrelse som Eigersund kommune. Vedlagt saken følger gebyrregulativ for Haugesund kommune,

Sola kommune, Arendal kommune, Søgne kommune og Mandal kommune.

Enebolig
150 kvm

bruksareal

Fritidsbolig
90 kvm

bruksareal

Garasje
under 50

kvadrat

Deling
under 2 dekar

Haugesund 21.000, 21.000, 6.000, 4.500,

Sola 13.560, 10.870, 2.170, 1.370,

Arendal 19.236, 19.236, 10.876, 10.500, /5.800,

Søgne 20.532, 11.410, 11.410, 6.844,

Mandal 10.000, 10.000, 5.000, 10.000, /3.000,

Eigersund 11.000, 10.000, 4.000, 4.000,

Byggesakssjefen har ikke vedlagt gebyrregulativ for Time kommune (selv om Bryne er en by) da Time

kommune ikke har kystlinje og derfor eksempelvis unngår all arbeidskrevende behandling knyttet til

byggeforbudet i 100 metersbeltet.

Gebyrregulativ for Hå kommune er ikke vedlagt da Hå kommune er signifikant forskjellig med

byproblematikk i Eigersund og mer landbruksrelaterte utfordringer i Hå.

Rådmannens vurderinger:

Hovedtrekk endringer i gebyrregulativet
Rådmannen ønsker at byggesaksgebyrene i størst mulig grad gjenspeiler faktisk ressursbruk. Det vil si

at ressurs og tidsbruken ved saksbehandlingen legges til grunn ved fastsettelsen av de enkelte

gebyrer. Dette gir forståelse og forutsigbarhet.

For å imøtekomme dette, har rådmannen foreslått noen endringer i gebyrregulativet som medfører

at:

· Tiltak uten krav om ansvarsrett økes fra kr. 3.000, til 4.500,

· «Andre tiltak» på boligeiendom økes fra kr. 3.000, til 4.500,

· Enebolig økes fra kr. 11.000, til 15.000,

· «Andre tiltak» ikke nødvendigvis knyttet til boligeiendom økes fra kr. 4.000, til 4.500,

· Fritidsbolig økes fra kr. 10.000, til 13.000,

· Dispensasjoner fra bestemmelser og lignende økes fra 4.700, til 5.000,

· Utslippstillatelser deles opp i mer hensiktsmessige fraksjoner som skiller på utslipp fra enebolig og

tomannsbolig.

· saksbehandling som påløper i forbindelse med forhold i strid med bestemmelsene i plan og

bygningsloven og forurensingsloven samt tilsyn i disse tilfeller gebyrlegges med kroner 900, pr



time.

· I de tilfeller der søkere kunne innhentet uttale/samtykke selv – for eksempel ved dispensasjon

fra veglovens § 29. I legges et samordningsgebyr på kroner 900, .

· gebyret for boliger økes fra kroner 11.000, til 15.000,

· gebyr for fritidsbolig økes fra 10.000, til 13.000,

Redaksjonelle endringer
Det foreslås visse redaksjonelle endringer av de alminnelige bestemmelser. Blant annet bør regler for

forsinkelsesgebyr og klageadgang gå klarere frem. I tillegg fjernes bestemmelsen om

overtredelsesgebyr i samsvar med det ovennevnte. Byggesakssjefen vil fremdeles bruke regimet med

overtredelsesgebyr i nært samarbeid med PTU og i samsvar med tidligere praksis utarbeidet av PTU

men ifølge regelverket kan overtredelsesgebyr kun varsles og ilegges etter at selve saken og

eventuelt tilsyn er avsluttet. Dette på grunn av risikoen for selvinkriminering.

Gebyrene i regulativet skal dekke kommunens kostander til saksbehandling og tilsyn. Hvis gebyret

anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken

eller anses åpenbart urimelig av andre grunner åpner bestemmelsene for at planteknisk utvalg kan

fastsette passende gebyr. Dette var tidligere tillagt rådmannen.

Da administrasjonen utarbeider mange politiske saker angående søknader om redusert gebyr fra

vedtatt gebyrregulativ ber rådmannen om å få oppgaven med å fatte vedtak i søknader om redusert

saksbehandlingsgebyr. Klager vil legges fram for planteknisk utvalg.

Ved avslag på søknad foreslår rådmannen å ilegge et gebyr tilsvarende gebyret ved en eventuell

tillatelse.

Vedrørende sakkyndig bistand under tilsyn
Kommunen kan ifølge plan og bygningsloven §§ 25 2 2. ledd og 33 1 1.ledd belaste tiltakshaver for

kostnader til ekstern sakkyndig bistand under tilsyn. Dette kan være aktuelt der det fremstår

nødvendig med spesialkompetanse som kommunen ikke innehar. Sakkyndig bistand omfatter også

kostnader som analyser av prøvetakinger fra oljeutskiller, materialprøver eller lignende.

Tilsyn
Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn
ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold.
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet.
Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn.

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i minimum 10 % av byggesakene.

Videre bør tilsyn etter plan og bygningsloven kunne gebyrlegges i tilsynssaker som ikke er vilkårlig

valgt ut, men som følger av forhold på den annen parts side. Et tilsyn tar ca. 3 5 timer (med for og

etterarbeid) og bør derfor gebyrlegges med kroner 2.700, .

Seksjon byggesak bruker ca 50 % stilling på tilsynsarbeidet.

Plan og bygningslovens § 32 1. Plikt til å forfølge ulovligheter:

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.
Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten.

Beslutning om dette er et ikke enkeltvedtak.



Saksbehandling som påløper i forbindelse med forhold i strid med bestemmelsene i plan og

bygningsloven og forurensingsloven samt tilsyn i disse tilfeller gebyrlegges med kroner 900, pr time.

Samordning etter andre lovverk

Kommunen har oppgaven som samordner når tiltak er avhengig av uttalelse, vurdering og/eller

samtykke fra andre forvaltningsorganer. Der søkere kunne innhentet uttale/samtykke selv – for

eksempel ved dispensasjon fra veglovens § 29 bør samordning gebyrlegges. Gebyret settes til 900, i

samsvar med dagens bestemmelser i kapittel 3.9.a. ”Saksbehandlings per medgått time”.

Nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll tredde i kraft 1. januar 2013. For kommunene som

lokal bygningsmyndighet, innebærer dette flere oppgaver. Kommunen skal blant annet påse at

byggesaken er belagt med tilstrekkelig ansvar i forhold til tiltaksklasser samt nødvendige

kontrollforetak. I tillegg skal kommunen behandle søknad om ansvarsrett og vurdere om det er

grunnlag for å utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest der kontrollforetaket rapporterer

om åpne avvik. I noen tilfeller må kommunen også vurdere uavhengighet og unntak fra kontroll.

Kontrollreglene stiller nye krav både til byggenæringen og kommunene.

Konsumprisindeks
Prisutviklingen fra 2014 til 2015 var ca. 2,1 %. Nye gebyrsatser må ta hensyn til dette og må følgelig

økes minst 2,1 %.

Opphør av lokal godkjenning av ansvarsrett
Lokal godkjenning for ansvarsrett i byggesaker opphører 1. januar 2016. Foretakene skal i stedet

sende en erklæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaken. Samtidig skal den sentrale

godkjenningsordningen styrkes.

Denne endringen medfører altså at ansvarsretter ikke skal behandles av kommunen. Følgelig kan det

ikke lenger tas gebyr for ansvarsretter. Gjeldende gebyrregulativ tok utgangspunkt i et

behandlingsgebyr per foretak på kr. 1.000, der foretaket var sentralt godkjent og kr. 2.000, der

foretaket ikke var sentralt godkjent. Gebyrsatsene har som alle andre satser blitt satt sjablonmessig

på bakgrunn av erfaringer om at antall ansvarsretter i byggesaken har hatt en viss betydning for

kompleksiteten i den. Samtidig har antall ansvarsretter i byggesaken økt grunnlaget for tilsynsføring.

Ansvarsrettsgebyrene har i alle tilfelle vært en «gunstig» ordning for kommunen og fraksjonen har i

praksis subsidiert øvrige tiltak.

Det antas at gebyr fra ansvarsrett utgjorde ca. 15 % av seksjonenes inntekter – det vil si ca. kr.

1.000.000, . Endringene medfører altså at seksjonens øvrige inntekter må økes med 15 %. Det vil ikke

være automatikk i at en generell økning av gebyrer med 15 % er tilstrekkelig eller ønskelig. Det

enkelte gebyret i byggesaken skal så langt som mulig gjenspeile faktisk tidsbruk.

Flere tiltak unntatt søknadsplikt
Plan og bygningslovens bestemmelser om unntak fra søknadsplikten ble utvidet 1. juli 2015 til å

omfatte blant annet levegg, tilbygg og frittliggende bygninger inntil 50 m². Dette medfører at en

rekke «enkle» tiltak ikke lenger kan gebyrlegges. Lovgiver har antatt at slike saker utgjør ca. 20 % av

alle byggesaker.

Det er vanskelig å tallfeste konsekvensene av lovendringen, men forenklingene favner neppe så mye

som 20 % av samlet tidsbruk. Et mer nøkternt anslag, som gjenspeiles i antall saker etter 1. juli 2015,



synes å medføre at det fattes ca. 100 færre vedtak om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett i året

(såkalte BMM vedtak). Dette utgjør ca. kr. 300.000, . Dette er ca. 4 % av samlede inntekter. Øvrige

gebyrer må økes for å kompensere dette tapet.

For øvrig skal det bemerkes at Byggesakssjefens erfaringer med forenklingene så langt er at mange

tiltakshavere misforstår rekkevidden av unntaksreglene. Dette betyr at seksjonen påføres merarbeid

i sin oppfølgning av ulovlige tiltak.

Vedrørende ulovlighetsgebyr/merarbeidsgebyr
Som nevnt ovenfor vil seksjonen måtte drive mer oppfølgning av ulovlige tiltak. Dette er til dels svært

tidkrevende, og det foreslås at ulovlighetsgebyret videreføres. Gebyret bør imidlertid kalles for

«merarbeidsgebyr» for å fjerne misforståelser om at gebyret er et overtredelsesgebyr. Gebyr etter

gebyrregulativet kan ikke ha straffemotiv, men skal kun fastsettes ut fra faktiske kostnader. Da

gebyret er et merkostnadsgebyr, skal det ilegges ved behandling av en søknad. Det kan ikke ilegges i

noen andre tilfeller, for eksempel ved fatting av vedtak om pålegg, tilsyn eller lignende. En slik praksis

vil også være mer i samsvar med lovens intensjoner og omtale av slike typer gebyrer.

Andre kommuner, for eksempel Time, har et lignende gebyr der de tar dobbelt gebyr av vanlig

saksbehandling der tiltaket er ulovlig oppført. Byggesakssjefen finner at et slikt dobbelt gebyr raskt

vil fremstå urimelig og foreslår heller å øke gebyret fra kroner 9.600, til kr. 10.000, .

Alle henvisninger til overtredelsesgebyr bør for øvrig tas bort fra gebyrregulativet da slike gebyr

følger direkte av plan og bygningsloven som en type straff. Overtredelsesgebyr skal i alle tilfelle ikke

være en del av selvkostregnskapet. Tvert imot er det en forutsetning i loven at overtredelsesgebyr

ikke skal inngå i den daglige driften av seksjonen. Rådmannen vil fortsatt ilegge overtredelsesgebyr i

samsvar med praksis utviklet av planteknisk utvalg.

Byggesakssjefen vil i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2016 gi planteknisk

utvalg en evaluering av hvordan det nye gebyrregulativet har fungert.

Konklusjon:
Kommunen må vedta nytt gebyrregulativ for byggesaksdelen (kapittel 1, 2 og 3 i gebyrregulativet) for

å tilpasse seg selvkostberegningen og faktiske kostnader for drift av seksjon byggesak.

Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som foreslått.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Det er i budsjett for 2016 forutsatt at seksjon byggesak går til selvkost.

I forslaget til gebyrregulativ er det lagt opp til at kommunen gjennom gebyrene fullt ut skal få dekket

sine faktiske kostnader med arbeider etter plan og bygningsloven. Lavere gebyrer enn de foreslåtte

kan innebære at kommunen må subsidiere disse tjenestene.

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Endring i inntekter 0 0 0

Sum



Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

0 0 0

Sum

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har

økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes

dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
Vedta andre gebyrsatser enn de forslått.

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
431734 Forside 2014

431735 Forside 2015 forslag

431736 REGULATIVET forslag

431737 REGULATIVET

431738 ALMINNELIGE BESTEMMELSER forslag

431739 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2014



Gebyrregulativ for
byggesaker

Gebyrer etter plan- og bygningsloven, 
lov om seksjonering av fast eiendom og 
forskrift om begrensning av forurensning 

Eigersund kommune 

2014

Vedtatt av Eigersund kommunestyre som sak K-038/13 den 17.06.13. 
Seksjoneringsgebyret er justert fra 1. januar 2014 – da størrelsen på gebyret er fastsatt i egen forskrift



Gebyrregulativ for
byggesaker

Gebyrer etter plan- og bygningsloven, 
lov om seksjonering av fast eiendom og 
forskrift om begrensning av forurensning 

Eigersund kommune 

2016

Vedtatt av Eigersund kommunestyre som sak K-??/15 den ???. 



BEHANDLINGSGEBYR

a) Mindre tiltak på bebygd eiendom. 4.500,-

b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket. 4.500,-

c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl § 20-

1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 

2 år. 4.500,-

d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av 

tiltakshaver. 4.500,-

I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal. 15,-

Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd 10,-

1. Boliger inkludert eventuell garasje Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Enebolig. 15.000,- 18.000,-

b) Andre boliger – pr. boenhet. 8.000,- 10.000,-

c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage 5.000,- 7.000,-

Garasje
f) Garasjer eller uthus 4.500,- 6.000,-

g) Naust i tilknyttning til bolig 4.500,- 6.000,-

Store bolig bygg
h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter) 50.000,- 70.000,- 80.000,-

Bruksendring
i) Bruksendring (a-g) 10.000,- 13.000,- 21.000,-

Andre tiltak på boligeiendom
j) Fasadeendring 4.500,-

k) Støttemurer 4.500,-

l) Innhegning/gjerde/støyskjerm 4.500,-

m) Brygger 4.500,-

n) graving/fylling/spregning 4.500,-

o) Basseng/brønn/dam 4.500,-

Kapittel 2 - Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver jamfør pb§ 20-4

Kapittel 3 - Tiltak som behandles etter søknad jamfør Pbl §20-3 - basisgebyr



2. Fritidshus Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Fritidsbolig,fritidsbygg 13.000,- 15.000,-

b) tilbygg/påbygg til a. 4.000,- 6.000,-

c) Naust 6.000,- 8.000,-

3. Andre bygg Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
3. Alle andre bygg, til- og påbygg, grunngebyr 8.000,- 15.000,- 21.000,-

a) For de første 0 – 500 m² BRA pr. m². 63 63 63

b) For de neste 501 – 1000 m² BRA pr. m². 29 39 49

c) For de neste 1001 – 2000 m² BRA pr. m². 14 24 34

d) 2001  pr. m². 12 12 12

e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende

f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende BRA

4. Andre tiltak Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Riving av bygning, § 20-1 e. 4.500,- 5.000,-

b) Fasadeendring, § 20-1 c. 4.500,-

c) Støttemur, gjerde, støyskjerm. 4.500,- 6.000,- 6.000,-

d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i. 4.500,- 5.000,-

e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam,§ 20-1 a, k, l. 4.500,- 6.000,- 6.000,-

f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e. 4.500,- 6.000,- 6.000,-

g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. parsell). 4.000,-

h) Merkostnadsgebyr 10.000,-

i) Reviderte tegninger, små endringer i areal. 4.500,- 6.000,- 6.000,-

j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.

k) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, 4.500,-

jfr. Pbl § 21-4.

5. Melding/Søknad om utslippstillatelse
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 1-5 PE. 6.000,-

b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 6-49 PE. 10.000,-

b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE. 26.000,-



6. Dispensasjoner

a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan. 16.800,-

b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold fastsatt i 5.000,-

pbl § 29-4 eller planbestemmelser.

c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl § 29-4 og vedtatt plan. 5.000,-

d) Andre forhold i planbestemmelser. 5.000,-

e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1. 5.000,-

f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter. 5.000,-

g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2. 7.200,-

7. Situasjonskart
a) Utarbeidelse situasjonskart for melding og søknad om tiltak. 500,-

a) Timesats 900,-

b) Samordningsgebyr 900,-

c) Tilsyn 900,-

Kap. 5. seksjonering av fast eiendom
Rettsgebyr i henhold til sentralt vedtak: p.t. 860

a. For behandling av seksjonering der det ikke foretas befaring - 3 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad uten befaring betales et gebyr på 3 x rettsgebyret 2.580

I tillegg belastes gebyr for tinglysing på kroner 525,-

Sum for behandling av seksjoneringssøknad uten befaring 3.105,-

b. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring -  5 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad med befaring betales et gebyr på 5 x rettsgebyret 4.300

I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 525,-

Sum for behandling av seksjoneringssøknad med befaring 4.825,-

Plikten til å betale gebyret er bestemt i tinglysingsloven § 12b. Fra 1. januar 2014 er størrelsen på gebyret fastsatt i forskrift

(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)

Det beregnes gebyr for hver dispensasjon.Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra kapittel 3.6a ”byggeforbud etter pbl” § 1-8 eller kommuneplanens 

bestemmelse om byggeforbud langs vassdrag og kapittel 3.6a ”formål i vedtatt plan” ilegges kun gebyr for dispensasjon fra formål. Det tas ikke gebyr for 

dispensasjon fra plankrav dersom det også dispenseres fra formål i plan.

8. Saksbehandling per medgått time



BEHANDLINGSGEBYR

a) Mindre tiltak på bebygd eiendom. 3.000,-

b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket. 3.000,-

c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl § 20-

1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 

2 år. 3.000,-

d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av 

tiltakshaver. 3.000,-

I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal. 13,-

Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd 8,-

1. Boliger inkludert eventuell garasje Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Enebolig. 11.000,- 14.000,-

b) Andre boliger – pr. boenhet. 7.000,- 9.000,-

c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage 5.000,- 7.000,-

d) Ombygging (a,b) mindre enn 50 % av totalt areal 4.000,- 5.000,-

e) Ombygging (a,b) større enn 50 % av totalt areal 5.000,- 6.000,-

Garasje
f) Garasjer eller uthus 4.000,- 6.000,-

g) Naust i tilknyttning til bolig 4.000,- 6.000,-

Store bolig bygg
h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter) 35.000 60.000,- 70.000.-

Bruksendring
i) Bruksendring (a-g) 10.000,- 13.000,- 21.000,-

Andre tiltak på boligeiendom
j) Fasadeendring 3.000,-

k) Støttemurer 3.000,-

l) Innhegning/gjerde/støyskjerm 3.000,-

m) Brygger 3.000,-

n) graving/fylling/spregning 3.000,-

o) Basseng/brønn/dam 3.000,-

Kapittel 2 - Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver jamfør pb§ 20-2

Kapittel 3 - Tiltak som behandles etter søknad jamfør Pbl §20-1 - basisgebyr



2. Fritidshus Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Fritidsbolig,fritidsbygg 10.000,- 13.000,-

b) tilbygg/påbygg til a. 4.000,- 6.000,-

c) Naust 5.000,- 7.000,-

3. Andre bygg Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
3. Alle andre bygg, til- og påbygg, minimum gebyr 8.000,- 15.000,- 21.000,-

a) For de første 0 – 500 m² BRA pr. m². 63 63 63

b) For de neste 501 – 1000 m² BRA pr. m². 29 39 49

c) For de neste 1001 – 2000 m² BRA pr. m². 14 24 34

d) 2001  pr. m². 12 12 12

e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende

f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende BRA

a) Ved lokal godkjenning (pr. foretak). 2.000,-

b) Ved sentral godkjenning (pr. foretak). 1.000,-

c) Første gangs godkjenning – lokal godkjenning, selvbygger 2.200,-

5. Andre tiltak Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Riving av bygning, § 20-1 e. 3.000,- 5.000,-

b) Fasadeendring, § 20-1 c. 3.000,-

c) Støttemur, gjerde, støyskjerm. 3.000,- 4.000,- 5.000,-

d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i. 3.000,- 4.000,-

e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam,§ 20-1 a, k, l. 3.000,- 5.000,- 6.000,-

f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e. 4.000,- 5.000,- 6.000,-

g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. tillatelse). 4.000,-

h) Behandling av ulovlig byggearbeid - §§ 32-1 – 32-10. 9.600,-

i) Reviderte tegninger, små endringer i areal. 3.500,- 4.000,- 5.000,-

j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.

k) Fornyelse av ramme-/igangsettingstillatelse. 75 % av opprinnelig gebyr

l) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, 3.000,-

jfr. Pbl § 21-4.

4. Godkjenning av ansvarsrett



6. Melding/Søknad om utslippstillatelse
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 0-50 PE. 6.000,-

b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE. 26.000,-

7. Dispensasjoner

a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan. 16.800,-

b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold fastsatt i 4.700,-

pbl § 29-4 eller planbestemmelser.

c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl § 29-4 og vedtatt plan. 4.700,-

d) Andre forhold i planbestemmelser. 4.700,-

e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1. 4.700,-

f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter. 4.700,-

g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2. 7.200,-

8. Situasjonskart
a) Utarbeidelse situasjonskart for melding og søknad om tiltak. 500,-

a) Timesats 900,-

b) Samordningsgebyr 900,-

c) Tilsyn 900,-

Kap. 5. seksjonering av fast eiendom
Rettsgebyr i henhold til sentralt vedtak: p.t. 860

a. For behandling av seksjonering der det ikke foretas befaring - 3 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad uten befaring betales et gebyr på 3 x rettsgebyret 2.580

I tillegg belastes gebyr for tinglysing på kroner 525,-

Sum for behandling av seksjoneringssøknad uten befaring 3.105,-

b. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring -  5 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad med befaring betales et gebyr på 5 x rettsgebyret 4.300

I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 525,-

Sum for behandling av seksjoneringssøknad med befaring 4.825,-

Plikten til å betale gebyret er bestemt i tinglysingsloven § 12b. Fra 1. januar 2014 er størrelsen på gebyret fastsatt i forskrift

(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)

I tillegg til gebyr for behandling av dispensasjonssøknad, kommer ordinært behandlingsgebyr. Det skal beregnes gebyr for hver dispensasjon.Tiltak som 

forutsetter dispensasjon både fra kapittel 3.7a ”byggeforbud etter pbl” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i vedtatt plan” ilegges 50% av hvert gebyr.

9. Saksbehandling per medgått time



KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Regulativet skal gjenspeile det antatte saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. 

§ 1 Betalingsplikt 
Faktura sendes tiltakshaver. Gebyr mindre enn kr. 500,- faktureres ikke. 
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr såfremt kommunestyret ikke har gitt 
fritak for betaling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper 
purregebyr og forsinkelsesrenter som fastsettes halvårlig i henhold til inkassoforskriften § 1-2 og 
forskrift om inkassosatsen § 1. Dersom det er flere tiltakshavere må disse sette opp en adressat som 
skal motta faktura. Alternativt anses tiltakshaverne som solidarisk ansvarlige og kommunen velger en 
mottaker vilkårlig. 

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning 
Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak som medfører behandlingsgebyr, som for 
eksempel rammetillatelse og/eller igangsettingstillatelse, utslippstillatelse, seksjoneringstillatelse, osv.. 

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt 
Gebyr faktureres når kommunens vedtak foreligger. Når vedtak i forbindelse med søknad om 
rammetillatelse blir gitt, faktureres gebyret fullt ut. Gebyr for rammetillatelse skal være betalt før 
igangsettingstillatelse gis. Gebyr for eventuelle dispensasjoner skal betales når det gis 
rammetillatelse.  

§ 5 Kombinerte bygg 
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter del med størst areal. 

§ 6 Midlertidige bygg 
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter. 

§ 7 Avslag på søknad om dispensasjon 
Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100 % av fullt gebyr fastsatt i 
kapittel 3.7. 

§ 8 Avslag på søknad om tillatelse til tiltak 
Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 100 % av gebyret som ved et vedtak om tillatelse. 

§ 9 Urimelige gebyr 
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt 
med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan byggesakssjefen fastsette passende 
gebyr. 

§ 10 Om klageadgang 
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jamfør 
forvaltningsloven § 2. Det kan imidlertid søkes om redusert gebyr til byggesakssjefen. Avslag på 
søknad om redusert gebyr kan påklages. 

§ 11 Indeksregulering 
Satsene i regulativets kap. 2, 3 og 4 blir regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis 
regulering i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen pr. 
oktober måned året før. 

§ 12 Ideelle lag og organisasjoner 
Ideelle lag og organisasjoner med allmennyttig eller humanitært formål kan søke om reduksjon av 
gebyr med inntil 80%. 

§ 13 ByggSøk 
Fullstendige søknader innsendt via ByggSøk gis reduksjon i gebyr med kroner 500,-. 
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§ 14 Sakkyndig bistand 

Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vurdering og/eller kontroll av et tiltak under tilsyn. Alle 
kostnader med innhenting av slik bistand belastes tiltakshaver. 



KAPITTEL 1 . ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. 

§ 1 Betalingsplikt 
Faktura sendes tiltakshaver. Gebyr mindre enn kr. 500,- faktureres ikke. 
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr såfremt kommunestyret ikke har gitt 
fritak for betaling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper 
purregebyr på kr. 150,- samt forsinkelsesrenter. Ved innsending av plan til behandling skal det 
vedlegges erklæring på hvem som skal motta gebyret. Dersom det er flere tiltakshavere må disse 
sette opp en adressat som skal motta regningen. 

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning 
Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om for eksempel rammetillatelse og/eller 
igangsettingstillatelse, utslippstillatelse, seksjoneringstillatelse, osv.. 

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt 
Gebyr faktureres når kommunens vedtak foreligger. 
Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres gebyret fullt ut. Gebyr for 
rammetillatelse skal være betalt før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for eventuelle dispensasjoner 
skal betales når det gis rammetillatelse.  

§ 4 Kombinerte bygg 
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter del med størst areal. 

§ 5 Midlertidige bygg 
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter. 

§ 6 Avslag på søknad om dispensasjon 
Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100 % av fullt gebyr fastsatt i 
kapittel 3.7. 

§ 7 Avslag på søknad 
Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 60 % av gebyret ved en eventuell tillatelse. 

§ 8 Urimelige gebyr 
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt 
med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan planteknisk utvalg fastsette passende 
gebyr. 

§ 9 Klageadgang 
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Det kan søkes om redusert gebyr til 
planteknisk utvalg.  

§ 10 Indeksregulering 
Satsene i regulativets kap. 2, 3 og 4 blir regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis 
regulering i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen pr. 
oktober måned året før. 

§ 11 Ideelle lag og organisasjoner 
Ideelle lag og organisasjoner kan søke om reduksjon av gebyr med inntil 80%. 

§12 ByggSøk 
Søknader innsendt via ByggSøk gis reduksjon i gebyr med kroner 500,-. 

§13 Overtredelsesgebyr 
Plan- og bygningsloven (2008) gir i § 32-8 hjemmel til at kommunen kan ilegge et overtredelsesgebyr. 
Størrelsen på ulovlighetsgebyret (gebyr for brudd på plan- og byggingsloven og/eller forskrifter til 
denne lov) settes til de maksimale grensene som er oppgitt i byggesaksforskriftens § 16. 
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Detaljregulering for jernbaneovergang på Sleveland 2. gangsbehandling

Sammendrag:
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland, som legger opp til å stenge
samtlige fire planoverganger på Sleveland og Kjelland, har vært til offentlig ettersyn. Dette er en
reguleringsplan som legger opp til å sikre 4 farlige jernbaneoverganger hvor det har vært flere
nestenulykker. Som erstatning for de stengte planovergangene foreslås etablert et nytt, sikkert og
velfungerende vegnett for alle trafikantkategorier. Den fremlagte reguleringsplanen vurderes å
ivaretar de hensynene som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner og vurderes som
entydig positiv. Planforslaget gir etter rådmannen vurdering en total forbedring for alle trafikanter
som skal til og fra Sleveland og Kjelland. Det er tatt hensyn til flomforhold, biologisk mangfold i
Litleåna og en har søkt å redusere inngrepene i forhold til jordbruksinteressene i området. Med
bakgrunn i innkomne merknader til planen har en justert noe i forhold til innspill fra grunneiere samt
justert en vegtrase av hensyn til kulturminner. Rådmannen viser til at det er viktig å få en vedtatt
reguleringsplan slik at en kan komme videre med saneringen av planovergangene og anbefaler at
planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland med kart, bestemmelser og
planbeskrivelse datert 28.10.2015 vedtas som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei.



Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland – 2. gangsbehandling
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland har vært til offentlig ettersyn og
omfatter følgende område:

2. Planstatus for området
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er vist som LNF og jernbane i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011.

2.2 Reguleringsplan
Berørt område er regulert til nåværende LNFR, sone med hensyn landbruk, nåværende veg,
nåværende jernbane og fremtidig gangveg. Området inngår ikke i reguleringsplan.

3. Varsel om regulering
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og
kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.

V.nr Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

Statens Vegvesen Merknad N

Rogaland Fylkeskommune, kultur Merknad J

Fylkesmannen i Rogaland Ingen merknad O

NVE Region Sør Ingen merknad O



Felles brukerutvalg Ingen merknad O

Private merknader

Morten Sleveland mfl. Merknad O

Janne Søyland Merknad N

Bjørn Tor Sleveland Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

Statens Vegvesen Anbefaler ut fra
trafikksikkerhetsgrunner å regulere
ensidig toveis busslomme ved kryss
mellom rv42 og ny veg til Sleveland.
Dette for å sikre areal for framtidig
utbygging av bussholdeplassen.

N Jernbaneverket anbefaler ikke å
utvide arealene på dyrkbar mark i
denne plan. Dette innspill fra
Statens vegvesen burde ha vært
signalisert tidligere og i
forbindelse med varslet
planoppstart. Den foreslåtte
busslommeløsning vil komplisere
adkomstforholdene til gnr./bnr.
115/3, og dermed vanskeligjøre
prosessen med gjennomføringen
av denne planen. Jernbaneverket
er av den oppfatning at den viste
regulering av ny busslomme er en
vesentlig trafikksikkerhetsmessig
forbedring ut fra dagens forhold.

Rogaland
Fylkeskommune,
kultur

· Konflikt mellom planlagt veg til
Kjelland og automatisk freda
kulturminne (vegfar).

· Fylkeskommunen fremmer
innsigelse mot planen

Det må ytredes alternative
vegtraseer mellom Sleveland og
Kjelland. Fornminner merket
som vegfar skal reguleres som
omsynssone.

J

J

Det er gjennomført arkeologiske
feltundersøkelser i henhold til
avtale mellom Fylkeskommunen
og Jernbaneverket.

Det har vært en god og konstruktiv
dialog mellom Eigersund
kommune, Fylkeskommunen og
Jernbaneverket og det er
framkommet en omforent løsning
for ny trase for adkomstveg til
Kjelland. Ny trase hensyntar
registrerte fornminner på en god
måte, og Fylkeskommunen kan
derfor be Riksantikvaren om
dispensasjon for framføring av veg
gjennom deler av arealer registrert
som fornminner.
Dispensasjonen er sendt
Riksantikvaren og svar fra denne
vil bli fremlagt i møtet eller



ettersendt saken.

Fylkesmannen i
Rogaland

Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til
orientering.

NVE Region Sør NVE ønsker ikke å avgi uttalelse
ettersom det ikke er fremmet
konkret forespørsel om bistand fra
Eigersund kommune.

O En tar uttalelsen til orientering,
men ønsker å påpeke at
forslagstiller har vært i kontakt
med NVE i forbindelse med
planutarbeidelsen, og har i den
forbindelse, etter råd fra NVE,
gjennomført flomanalyser og
regulert 200 års flomgrenser i
plankart og bestemmelser. En
stiller seg undrende til hvordan
NVE som fagmyndighet håndterer
plansaker som de etter loven skal
ha som berørt sektormyndighet.

Private merknader

Morten Sleveland,
Jostein Sleveland,
Torgeir Søyland, Bjørn
Tor Sleveland, Harald
Sleveland, Arvid
Sleveland

Gangveg som vist mellom plo
518.815 og 518.598 omgjøres fra
gangveg til kjøreveg.
Kjøreveg som omtalt i pkt. 1 ønskes
som kommunal veg.

Sikre avløp for overvann gjennom
eksisterende jernbaneundergang.

Etablere nye gjerder langs spor for å
sikre barn mot å komme inn på
jernbanen.

Eksisterende adkomstveg mellom
plo 518.598 og gnr./bnr.115/1 rives,
vegareal dyrkes og bekk langs veg
legges i rør.

J

J

O

J

E

Vegen omreguleres fra gangveg til
kjøreveg

Vegstatus avgjøres av Eigersund
kommune. Etter drøftinger med
kommunen vil Eigersund
kommune ta angitt vegparsell opp
til kommunal veg frem til snuhank.
Problemstillingen vil bli avklart i
byggeplan i forståelse med
grunneiere

Det forutsettes etablert 2m høyt
flettverksgjerde langs
Sørlandsbanen på den
angjeldende banestrekning. Dette
blir ivaretatt i byggeplanen.

Tiltaket ligger utenfor
plangrensen. Jernbaneverket tar
merknaden til etterretning og vil
implementere dette i byggeplanen
i forbindelse med avtaleprosess
om grunnerverv.

Janne Søyland Ønsker mur / støyskjerm nord for
bygninger mot ny kommunal veg.

Påpeker at nye veger vil krysse
gammel stikkrenne mot Litleåna.

O

O

Ut fra støyhensyn fra ny
kommunal veg, er etablering av
støyskjerm ikke påkrevet.
Jernbaneverket kan evt. vurdere
avbøtende ulempestiltak i
forbindelse med grunnervervet, og
vil komme tilbake til dette.
Dette er et forhold som vil bli



Denne vil sannsynligvis ikke tåle nye
store vegfyllinger
Ønsker feundergang like vest for
planlagt overgangsbru for å kunne
benytte arealer mellom planlagt
kommunal veg og spor som
beiteareal.
Ønsker ferist i kryss mot veg til
Kjelland for å kunne utnytte
beiteareal og få tilgang til vann
mellom planlagt veg og spor.

Ønsker å få etablert
forstøtningsmur i brufylling mot
Litleåna for å bevare dyrket mark
Alle fyllingsskråninger må være så
slake at de kan inngå som dyrket
mark fram til skulderkant.

N

N

O

O

avklart i byggeplanen. Gamle rør
som ikke tåler endrede
overdekningsforhold vil bli skifte /
lagt om.
Vil ikke anbefale en slik løsning
under kommunal veg. Areal
mellom veg og jernbane
reguleres til sideareal veg, og vil
ikke kunne benyttes i
landbruksformål.
Vil ikke anbefale en slik løsning. Å
la beitedyr ha fri adkomst på veg
til Kjelland vil være uheldig både
for vegens kvalitet, sikkerhet og
vedlikehold. Vegtrase er i
forbindelse med avdekking av
kulturminner flyttet nærmere
jernbanespor, slik at areal mellom
adkomstveg til Kjelland og
spor reguleres til sideareal veg /
jernbaneformål, og utgår dermed
som beiteareal. Det forutsettes
etablert gjerde mellom veg og
landbruksarealer. Dette avklares i
forbindelse med byggeplan og
grunnerverv.
Tiltak vil bli vurdert i byggeplanen,
og avklares i forbindelse med
grunnerverv.

Fyllingsskråninger er planlagt med
helning 1:1,5, etter kommunal
vegnormal, for å minimalisere
inngrep på dyrket mark.

Bjørn Tor Sleveland Overvannsrør / jordbruksdren
under ny vegfylling ved rv42 må
byttes.

Adkomst til gårdsrom 115/3 ønskes
lagt nærmere rv42.

Ønsker gjerde på begge sider av
jernbanen som sikring mot at barn
tar seg inn på sporområdet.
Godt fornøyd med ny trase for
kommunal veg.

O

N

E

E

Dette er et forhold som vil bli
avklart i byggeplanen. Gamle rør
som ikke tåler endrede
overdekningsforhold vil bli skifte /
lagt om.
Regulert adkomst til eiendommen
opprettholdes. Dette grunnet bl.a.
i nærhet til Rv 42, feundergang på
eiendommen mv.

Det forutsettes etablert 2m høyt
flettverksgjerde langs
Sørlandsbanen på den
angjeldende banestrekning. Dette
blir ivaretatt i byggeplanen.
Tas til etterretning.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene
innstille på at planen vedtas som fremlagt med følgende endringer i:
Plankart:



1. Generelt er det innført nye feltnavn på nye flater og reviderte feltnavn på opprinnelige
flater.

2. Slevelandsveien (SKV2) (linje 60100) er forlenget fra planovergang km.518.815 fram til
planovergang km. 518.595, en lengde på 250m. Snuplass etablert i ende kommunal veg.
Total lengde kommunal veg 1.360m.

Turveg på samme strekning er erstattet av ny kjøreveg.
3. Ny felles privat veg (f_SKV5) er regulert mellom ende Slevelandsveien (SKV2) og

eksisterende adkomstveger. Lengde 50m.
4. Veg til Kjelland (SKV1) mellom profil 100 og ca profil 600 er justert i forhold til registrerte

fornminner. Vegen er på denne strekning flyttet inn mot spor (profil 100 – 400).
5. To nye båndleggingssoner etter lov om kulturminnevern er innført, H730_1 og H730_2.

Planbestemmelser:
6. Generelt er det innført nye feltnavn på nye flater og reviderte feltnavn på opprinnelige

flater
7. §2 Reviderte feltnavn
8. §2 Hensynssoner Ny Båndleggingssone
9. §2 Rekkefølgebestemmelser –

Ny Stenging av planoverganger
Ny Fornminner

10. §4.4– Redigert med bestemmelser om fredede kulturminner
11. §5 Revidert område for f_SKV3, redusert antall bruksnummer med rettighet i

vegen
12. §5 Nytt område for f_SKV5
13. §6.1 Redigert med bestemmelser om fredede kulturminner
14. §8.2 Ny Båndleggingssone for kulturminner
15. §10.5 Ny Fornminner

4. Presentasjon av planområdet
Området er i hovedsak et landbruksområde som ligger på Sleveland i en elvedal. Midt i dalen renner
bekken Litleåna, og parallelt med denne går Sørlandsbanen. På østsiden av dalen går riksveg 42. Fra
riksvegen og mot vest går det en kommunal veg, Slevelandsveien, som krysser bekken Litleåna med
bru, og krysser Sørlandsbanen med planovergang. Vegen deler seg videre som private veger i mot
nord og sør.

Planen tar sikte på å erstatte fire planovergangene ved at det etableres 1.100 m kommunal veg til
Sleveland, 750 m privat veg til Kjelland, ca 100m ny privat veg til bolig og om lag 100m landbruksveg.
I tillegg forutsettes etablert og om lag 350m turveg. Det legges opp til at det etableres tre nye
vegbruer, to over Litleåna og en over Sørlandsbanen. Eksisterende undergang under Sørlandsbanen
gis status som turveg.

5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan
Planen omfatter alt areal som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Totalt er planens areal 122
daa. I detalj reguleringsplanen er det regulert følgende elementer:

· Offentlig veg, kommunal veg Slevelandsveien (lengde 1.100m) inklusive kryss mot rv.42,
bru over Litleåna, overgangsbru over Sørlandsbanen og vende / snuplass ved ende av
kommunal veg.



· Kollektivholdeplass, bussholdeplass lokalisert på rv.42 i kryss med Slevelandsveien.
· Fortau / gangveg (lengde 90m) langs rv.42 fra bussholdeplass til kryss med Slevelandsveien.
· Privat veg fra Slevelandsveien til gnr./bnr. 115/3 (lengde 110m).
· Felles privat veg fra Slevelandsveien til Kjelland (lengde 730m).
· Felles privat landbruksveg inklusive bru over Litleåna til landbruksarealer tilhørende

gnr./bnr. 115/1, 115/10 og 115/11.
· Felles privat turveg (myke trafikanter) langs Sørlandsbanen og på dennes vestside fra ende

kommunal veg og gjennom eksisterende undergang på Sørlandsbanen fram til felles privat
landbruksveg (total lengde 320m).

· Trase for jernbane arealet avgrenset av eksisterende eiendomsgrenser for Jernbaneverket

Reguleringsplan kart 1

Illustrasjon 1



Reguleringsplankart 2



Reguleringsplankart 3

Illustrasjon 2 og 3



Endringer etter offentlig ettersyn
Med bakgrunn i merknader som er innkommet i forbindelse med offentlig ettersyn, og som følger av
drøftinger mellom Eigersund kommune, Rogaland fylkeskommune – Kulturminneavdelingen,
Jernbaneverket og kontakt med grunneiere er følgende endringer utført i plandokumentene:

Planbeskrivelsen:
Beskrivelsen er revidert som følge av at det er gjennomført arkeologiske feltundersøkelser, videre at
Slevelandsvegen er forlenget og fått status av kommunal veg, og endelig at veg til Kjelland er flytte
som resultat av registrerte fornminner. Det er derfor gjennomført mindre korreksjoner av
tallstørrelser som gjelder veglengder og areal som påvirkes av nye vegframføringer.

Plankart:
1. Generelt er det innført nye feltnavn på nye flater og reviderte feltnavn på opprinnelige

flater.
2. Slevelandsveien (SKV2) (linje 60100) er forlenget fra planovergang km.518.815 fram til

planovergang km. 518.595, en lengde på 250m. Snuplass etablert i ende kommunal veg.
Total lengde kommunal veg 1.360m.

Turveg på samme strekning er erstattet av ny kjøreveg.
3. Ny felles privat veg (f_SKV5) er regulert mellom ende Slevelandsveien (SKV2) og

eksisterende adkomstveger. Lengde 50m.
4. Veg til Kjelland (SKV1) mellom profil 100 og ca profil 600 er justert i forhold til registrerte

fornminner. Vegen er på denne strekning flyttet inn mot spor (profil 100 – 400).
5. To nye båndleggingssoner etter lov om kulturminnevern er innført, H730_1 og H730_2.

Planbestemmelser:
6. Generelt er det innført nye feltnavn på nye flater og reviderte feltnavn på opprinnelige

flater
7. §2 Reviderte feltnavn
8. §2 Hensynssoner Ny Båndleggingssone
9. §2 Rekkefølgebestemmelser –

Ny Stenging av planoverganger
Ny Fornminner

10. §4.4– Redigert med bestemmelser om fredede kulturminner
11. §5 Revidert område for f_SKV3, redusert antall bruksnummer med rettighet i

vegen
12. §5 Nytt område for f_SKV5
13. §6.1 Redigert med bestemmelser om fredede kulturminner
14. §8.2 Ny Båndleggingssone for kulturminner
15. §10.5 Ny Fornminner

Jernbaneverket har hatt en runde med berørt grunneier for endringene og opplyser at de har fått
aksept fra disse.

6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger knyttet
til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil bedre synliggjøre
fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike



temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart
m.m.

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølgekrav eller
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for konfliktfylt og det blir ikke lagt
inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt
eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene ev. at det ikke legges inn.

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.

6. Teknisk infrastruktur

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Alle nye veger blir prosjektert i h.h.t. vegnormal, og vil få bedre bredde og kurvatur enn dagens
vegstandard i planområdet. Tiltakene i planområdet vil bedre fremkommelighet og
trafikksikkerheten. Planen åpner ikke for nye byggeområder eller endret arealutnyttelse.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av /påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Etablering av gang og sykkelveg langs denne strekningen vil føre til forbedret trafikksikkerhet og
framkommelighet, siden ferdsel vil skje atskilt fra kjørevegen. Planforslaget omfatter også en
kvalitativ trafikksikkerhetsmessig forbedring av kollektivholdeplassvedr rv.42.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn



Avløp x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Gul

Ikke kjent med spesielle forhold.

7. Universell utforming:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til tilgjengelig/ universell
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Plan og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming.

Regulerte veger er prosjektert etter kommunal vegnormal, og med tilhørende krav om universell
utforming for relevante trafikantkategorier.

8. Barn og unge/ute og oppholdsareal

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge –
lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal x 1 1 Grønn

Planen omfatter ikke egne areal tilrettelagt kun med tanke på barn og unge, men barn og unge får en
bedre trafikksikkerhetsmessig situasjon ved at det etableres planskilte kryssinger av Sørlandsbanen.

9. Sikkerhet og beredskap
9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak



Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy
vannstand/bølgeslag

x 3 3 Rød Ivaretatt i kart og
bestemmelser.

Ivaretatt i planen jfr. egen flomvurdering.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

Det er av tiltakshaver vurdert at det ikke er støykilder som vil generere støy over grensene i
gjeldende retningslinjer.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/ skred x 1 1 Grønn

Snø /isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Det er ivaretatt i planen – det er laget egen geolograpport i forhold til byggegrunn.

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder x 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent.



Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette..

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt, jernbane x 3 3 RØD Ivarettt i kart og
bestemmelser.

Havn, kaianlegg x 1 1

Sykehus/ hjem, kirke /Brann/politi/SF X 1 1

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Hensikten med denne planen er å sikre jernbanekryssingene.

9.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Grunnforhold x 1 1 Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

10. Forurensning

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak



tilstede?

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. Viktige hensyn og arealinteresser
11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50 m beltet
fra sjø og vassdrag

x 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl.
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Det skal i utgangspunktet ikke gjøres tiltak i selve vassdraget. Planbeskrivelsen redegjør for ev.
avbøtende tiltak.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for
rødlistart

X 1 1 Grønn

Det er ikke registrert spesielle arter som er på rødlista eller er svartelista. Litleåna er lakseførende, og
tiltak som bør vurderes i forbindelse med etablering av ny bru er bruk av siltgardin og unngå for stor
byggeaktivitet i gytetiden.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.



11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/ miljø/ SEFRAK x 2 2 Grønn Ivaretatt i plan og
bestemmelsr.

Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser i tilknytning til området og en har hatt drøftingsmøte
med Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen. En har funnet en løsning på vegtraseen som de vil
anbefale og det er sendt søknad om frigivelse av de områdene som er berørt til Riksantikvaren. Flom
er vurdert i ROS.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon
(friluftsområder, LNF F/N, friområder
m.m.)

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for
jordbruk/skogbruk

x 2 3 Gul

Av hensyn til jordvernsinteresser, er det forsøkt valgt vegløsninger som minimaliserer omdisponering
av dyrka jord og oppstykking av landbrukseiendommer. Av denne grunn er størsteparten av nye
veger regulert så nærme jernbanen som teknisk mulig. Dette er adkomstvegen for gårdsbrukene og
denne vil nå bli kraftig forbedret.

Alle landbrukseiendommer som grenser inn til planlagte veger vil få jordbruksavkjørsler, både til
kommunal og private veger. Avkjørsler er markert i plankartet med avkjørselspil.

· Ny kommunal veg til Sleveland beslaglegger ca. 17000 m2 jordbruksareal ut over dagens vegarealer.
· Busslomme og gangveg ved rv.42 beslaglegger ca. 500m2 dyrket mark.
· Privat veg til gnr./bnr. 115/3 beslaglegger ca. 790m2 dyrket mark.
· Gangveg tilknyttet undergang ved Sørlandsbanen beslaglegger ca. 300 m2 dyrket mark.
· Privat veg til Kjelland beslaglegger ca 10.700m2 beiteareal.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens



Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap x 2 2 Grønn

Det er lagt vekt på å få til en god tilpasning av den nye bebyggelsen.

11.7 Terreng og terengtilpassning

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpasning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens



Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende omgivelser x 1 1 Grønn

Planforslaget er et sikkerhetstiltak, og nye veger er planlagt med tanke på å etablere en sikker
atkomst for beboerne på Sleveland og Kjelland. Jernbaneverket har siden midt på 1990 tallet hatt
dialog med grunneiere og rettighetshavere. Innspill og merknader fra naboer/grunneierne er vurdert
opp mot brukervennlighet, kostnadsperspektiv, landbrukshensyn, atkomstforhold til dyrket mark og
naturinngrep.

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn

Terrenget i den delen av området som foreslås avsatt til boliger gir tildels gode solforhold for
bebyggelsen.

11.13 Sosial infrastruktur

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sosial infrastruktur x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.14 Folkehelse

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Folkehelsehensyn x 1 1 Grønn

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Planen vurderes å bedre bl.a. den generelle trafikksikkerhet, fjerne
ulykkes punkt, bedre fremkommelighet for sykkel og myke trafikanter.

12. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og X 1 1 Grønn



samfunn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med

kommuneplanen. Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder se innforbi

rammene i kommuneplanen.

Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller

ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for

konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

Det er varslet utbyggingsavtale i forbindelse med varsel om oppstart.

13. Naturmangfold

Hendelse/Situasjon I konflikt

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme i

konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre

vurderinger som skulle tilsi dette.

14. REKKEFØLGEKRAV I PLANEN

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Rekkefølgekrav for å sikre

utbygging

x 1 1 Grønn

Det er innarbeidet 5 rekkefølgekrav jfr. §10 i bestemmelsen som omfatter anlegg og riggområde, veg

utforming, stenging av kryss og planoverganger samt hensyn til fornminner.

15. Oppsummering og konklusjon
Rådmannen viser til at forslag til reguleringsplan legger opp til å stenge samtlige fire planoverganger

på Sleveland og Kjelland. Som erstatning for de stengte planovergangene foreslås etablert et nytt,

sikkert og velfungerende vegnett for alle trafikantkategorier.

Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen ivaretar de hensynene som er sentrale i

forhold til denne type reguleringsplaner og vurderes som entydig positiv.

Planforslaget gir etter rådmannen vurdering en total forbedring for alle trafikanter som skal til og fra

Sleveland og Kjelland. Det er tatt hensyn til kulturminner, flomforhold, biologisk mangfold tilknyttet

Litleåna og jordbruksinteressene i området.

I utarbeidet ROS analyse er det ikke avdekket noen form for høy risiko eller middels risiko innenfor

planområdet. Flomforhold er kartlagt og vil ikke påvirke de tekniske løsninger.

Det foreligger kunnskap og registeringer i artsdatabasen og naturbasen, uten at det er avdekket

vesentlige elementer i planen i forhold til Naturmangfoldloven.

Det er etter høring foretatt justeringer i kart og bestemmelser av hensyn til kulturminner og dette er

avklart med kulturmyndighetene. Det er søkt Riksantikvaren om frigivelse. Riksantikvaren har frist



frem til den 24. november med å svare på søknaden og denne konklusjonen vil bli ettersendt/levert

ut i møtet.

Berørte parter har kommet med merknader og en har søkt å ivareta disse gjennom endringer i kart

og bestemmelser.

Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak.

Økonomiske konsekvenser:
Finansering av dette tiltaket har vært behandlet som egen sak i kommunestyret.

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har

økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes

dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland vedtas med følgende endringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
433960 Bestemmelser Sleveland, rev B, 28 10 2015

433944 Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Sleveland, 06 11 2015.pdf

433950 Reguleringsplankart R001_Rev B.pdf

433951 Reguleringsplankart R002_Rev B.pdf

433952 Reguleringsplankart R003_Rev B.pdf

433957 Endringsliste plan etter 1 gangs ettersyn.pdf

433959 JBV kommentar off ettersyn.pdf
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EIGERSUND KOMMUNE

Forslag til reguleringsbestemmelser for:

201500001 Detaljreguleringsplan Sleveland

Datert: 28.10.2015

Kommunestyrets vedtak: dato XX, saksnr. XX/YY

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner:

§ 1 Avgrensning

Det regulerte området er vist på plankart merket ID201500001 og datert 28.10.2015.

§ 2 Formål

Område reguleres til:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 5, nr 2):

Kjøreveg o_SKV1, o_SKV2, SKV, f_SKV1, f_SKV2, f_SKV3, f_SKV4, f_SKV5

Gang /sykkelveg o_SGS

Annen veggrunn (grøntareal)

Trasé for jernbane o_STJ

Kollektivholdeplass o_SKH

Grønnstruktur (PBL § 12 5, nr 3):

Turveg f_GTD

Landbruks , natur og friluftsliv (PBL § 12 5, nr 5):

Landbruksformål LL1 12

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12 5, nr 6):

Naturområde i sjø og vassdrag VNV

Hensynssoner (PBL § 12 6):

Faresone

Flomfare H320_1, H320_2

Bådleggingsone

Båndlegging etter lov om kulturminne H730_1 (ID214276), H730_2 (ID214307)



Bestemmelsesområder (PBL § 12 7):

Anlegg og riggområde #1 #17

Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12 7):

Anlegg og riggområde #1 #17

Vegutforming

Stenging av kryss

Stenging av planoverganger

Fornminner

§ 3 Fellesbestemmelser

3.1 Kulturminner:

Dersom det under arbeidets gang oppdages gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal arbeidet

stanses og meldes umiddelbart til Rogaland Fylkeskommune v/fylkeskonservatoren jf. Lov av 9. juni

1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8, annet ledd. Det forutsettes at dette pålegget

formidles videre til dem som utfører arbeidet i marka.

3.2 Kabler:

Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler, telekommunikasjon og vann og avløpsledninger

gjennom samferdsel, grønnstruktur, og LNF område.

3.3 Tilførte masser

Masser som tilføres området, skal være fri for frø og plantedeler fra fremmede plantearter.

Veger med toppdekke av grus skal ha stedegen farge som harmonerer med tilstøtende

terreng.

3.4 Frisiktlinjer:

I områdene regulert til frisiktlinjer (soner) skal det være fri sikt (beplantning, innretninger, gjerder,

murer mm) i en høyde fra 0,5 meter til 3 meter over tilstøtende veibaner.

§ 4 Samferdselsanlegg (PBL § 12 5, nr 2)

4.1 Kjøreveg o_SKV1, o_SKV2, SKV, f_SKV1, f_SKV2, f_SKV3, f_SKV4, f_SKV5,

I område «o_SKV1» og «o_SKV2» inngår kjørebane og skulder.

Område «SKV» er privat veg for gnr/bnr 115/3.

Område «f_SKV1» er felles veg for gnr/bnr 44/4,7,9 og 115/4,6, og gjelder for kjørende og

myke trafikanter.

Område «f_SKV2» er felles veg for gnr/bnr 115/4,6, og gjelder for kjørende og myke

trafikanter.



Område «f_SKV3» er felles veg for gnr/bnr 115/1,2,3, og gjelder for kjørende og myke

trafikanter.

Område «f_SKV4» er felles traktorveg for gnr/bnr 115/1,10,11, og gjelder for alle myke

trafikanter.

Område «f_SKV5» er felles veg for gnr/bnr 115/10,11, og gjelder for kjørende og myke

trafikanter.

Avkjørsel er vist med avkjørsels pil i plankartet.

4.2 Gang /sykkelveg o_SGS

4.3 Annen veggrunn – grøntareal

4.4 Trasé for jernbane o_STJ

4.5 Kollektivholdeplass o_SKH

§ 5 Grønnstruktur (PBL § 12 5, nr 3)

5.1 Turveg GTD

Område «f_GTD» er felles turveg for gnr/bnr 115/1,2,3,4,6,10,11, og gjelder for myke

trafikanter.

§ 6 Landbruks , natur og friluftsliv (PBL § 12 5, nr 5)

6.1 Landbruksformål LL1 12

Område «LL1 12» er regulert til landbruksformål og er private.

§ 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12 5, nr 6)

7.1 Naturområde i sjø og vassdrag VNV

Område «VNV» er privat og omfatter vann. Det må tas hensyn til at vassdraget er

lakseførende.



§ 8 Hensynssoner (PBL § 12 6)

8.1 Faresone

Område «H320_1 og H320_2» omfatter kotehøyde for 200 årsflom fra bekken Litlåna. Det

tillates ikke bygninger for varig opphold med kote topp såle lavere enn flomhøyden.

8.2 Båndleggingssone

Båndlegging etter lov om kulturminner:

Innenfor hensynssone for «båndlegging etter lov om kulturminner» finnes det to automatisk

fredete kulturminner med ID214276 (H730_1) og ID214307 (H730_2). Det er ikke tillatt å

sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte

skjemme disse kulturminnene. Det skal ikke kjøres anleggsmaskiner e.l. over disse

kulturminnene dersom en skal gjøre vedlikeholdsarbeid i området.

§ 9 Bestemmelsesområder (PBL § 12 7)

9.1 Anlegg og riggområder

Område omfatter midlertidige anleggsområder «#1 #17» som kan nyttes til virksomhet som

er nødvendig for anleggsdriften, inkludert riggområde.

Midlertidig anleggs og riggområde opphører når veganlegget er ferdigstilt.

§ 10 Rekkefølgesbestemmelser (PBL § 12 7)

10.1 Anlegg og riggområder

Områdene «#1 #17» skal være istandsatt og tilbakeført til slik det fremstod før arbeidet

startet, med formål som vist på plankartet, senest ett år etter at veganlegget er ferdigstilt.

10.2 Vegutforming

Regulerte kryss, atkomstveger eller avkjørsler mot riksveg skal oversendes til Statens

vegvesen til gjennomsyn.

10.3 Stenging av kryss

Eksisterende kryss ved HP 03 km 3,690 H.S. stenges fysisk, når nytt kryss mellom riksvegen og

atkomstveg til Sleveland er ferdig etablert.

10.4 Stenging av planoverganger

Planoverganger «Plo. km 518.598, Plo. km 518.815, Plo. km 519.002 og Plo. km 519.840»,

stenges når regulerte kjøreveger er ferdig etablert.

10.5 Fornminner

Før iverksetting av tiltak skal hele arealet for kulturminne H730_1 og H730_2 (ID214276 og

ID214307) gjerdes inne midlertidig og sikres i anleggsperioden.
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Fra: Kråkenes Anne Johanne <ajk@nve.no> 

Sendt: 20. august 2015 14:51 

Til: Post Eigersund kommune 

Kopi: 'fmropost@fylkesmannen.no' 

Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for jernbaneovergang på 

Sleveland - GBnr 115/4 med flere - Eigersund kommune  

Vedlegg: 201403352-3 Brev til kommunene i region sør.docx 1472954_8_1.pdf 

 

 

Viser til deres brev med høring av overnevnte sak, samt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 til 

kommunene vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealplansaker (se vedlegg). NVE Region sør vil 

ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller 

annen direkte henvendelse at det er en konkret problemstilling kommunen ønsker bistand med.  

 

I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet 

saken. Hvis det allikevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret 

forespørsel.  

 

Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon, NVE Arealplaner i fareområder 

<http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Arealplaner-i-fareomrader/>   NVE har utarbeidet en sjekkliste 

med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Vi viser til denne for 

mer informasjon og veiledning. Sjekklista ligger tilgjengelig på NVE sine internettsider, NVEs sjekkliste for 

arealplaner 

<http://www.nve.no/Global/Sjekkliste_NVE_2015_original%20p%c3%a5%20nettsiden.docx%201474606

_1_0.pdf>. 

 

 

Vennlig hilsen 

Anne Johanne Kråkenes 

Overingeniør 

 

-------------------------------------------------------------- 

Norges vassdrags- og energidirektorat - Region Sør 

Postboks 2124, 3103 Tønsberg 

 

Tlf: 09 575 

Dir. tlf: 22 95 97 63 

Mobil: 92 42 99 61 

E-post: ajk@nve.no <mailto:ajk@nve.no> 

 









Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon:  51 46 80 00  

Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks:  51 46 80 97  

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 

   

 

   

 

 

 

 

EIGERSUND KOMMUNE 

Sentraladministrasjonen 

Politisk sekretariat Internt notat 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vår ref.:  15/25390 / 15/93 / FA - L12, GBR - 115/4 Dato:  11.09.2015 

Saksbehandler:  Haugstad, Randi  Direkte telefon: 51 46 80 24 /   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no  

 

 

 

Dag Kjetil Tonheim Plansjef SPK/SEN 

 

 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. detaljregulering for jernbaneovergang på 

Sleveland 
I sitt møte 09.09.2015 har Felles brukerutvalg behandlet sak 032/15 – Referatsaker til Fellles 

brukerutvalgs møte 09.09.15: 

RS 15 – Høring og offentlig ettersyn – detaljregulering for jernbaneovergang på Sleveland 

 gnr.115 bnr.4 m.fl. 

 

 

Felles brukerutvalgs vedtak den 09.09.15: 

 

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

   ----------------------------------- 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Haugstad, Randi 

Politisk sekretær 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





 FYLKESRÅDMANNEN 
Kulturavdelinga 

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520 
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90  
4001 STAVANGER STAVANGER      
 
E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:   

 
 
          

 
 
Eigersund kommune          
Plankontoret         
          
4379 EGERSUND  28.09.2015 
 
   
Dykkar ref.: 15/19036 Saksbehandlar:  Angunn Skeiseid Saksnr. 15/1857-15 

 Direkte telefon:  51 92 10 56 Løpenr. 58358/15 

  Arkivnr. FR-RB EIG Sleveland 
   

 
 
EIGERSUND KOMMUNE - DETALJREGULERING JERNBANEOVERGANG -
SLEVELAND. OFFENTLEG ETTERSYN. MOTSEGN MED FORSLAG TIL LØYSING 
 
Rogaland fylkeskommune viser til tidlegare korrespondanse i saka. 
Rogaland fylkeskommune, ved seksjon for kulturarv, har behandla planen som 
sektormyndigheit innanfor kulturminnevern. 
Det vart i tidsrommet 07.09. – 10.09.2015 gjennomført kulturhistoriske registreringar i 
området og det vart gjort funn av to nye automatisk freda kulturminne – ID 214276 og 
214307 – vegfar. Desse ligg i den sørvestlege delen av planområdet ned mot Kjelland. 
I den nordlege delen av planområdet, nord for planlagt ny jernbaneovergang vart det ikkje 
gjort funn. 
 
Vi ser ut frå det innsendte plankartet, datert 08.05.2015 at det i området der vegfara ligg, 
er planlagt ein tilkomstveg frå ny jernbaneovergang til Kjelland. Denne vegen vil då 
komme i konflikt med vegfara som er automatisk freda i medhald av Lov om kulturminne 
§§ 3 og 4. I dette området ligg det også eit smalspor, bygd i 1904, ein rest frå den gamle 
jernbanen. 
 
På bakgrunn av direkte konflikt mellom forslag til plan og automatisk freda kulturminne, 
fremjer Rogaland fylkeskommune, ved seksjon for kulturarv administrativ motsegn til 
planen. Det er den delen av planen som gjeld tilkomstveg til Kjelland vi har motsegn til. 
 
Tiltakshavar/forslagsstillar må utgreie alternative løysingar for 
jernbaneovergang/tilkomstveg til Kjelland som ikkje kjem i konflikt med ID 214276 og 
214307. 
 
 
ID 214276 og 214307 - vegfar 
Dei automatisk freda kulturminne med ID 214276 og 214307 må regulerast til omsynssone 
d) H730 i kombinasjon med LNF-R, eventuelt grøntområde med tilhøyrande 
reguleringsbestemming: 
Omsynssone for bandlegging etter lov om kulturminne, H730: Innanfor «hensynssone for 
båndlegging etter lov om kulturminner finst det to automatisk freda kulturminne med ID 
214276 og 214307. Det er ikkje tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydelegge eller 



 

utilbørlig skjemme kulturminnet eller foreta nokon form for fysiske inngrep i området, jf. 
Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innanfor området må på førehand avklarast 
med kulturminnemyndigheitene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike 
tiltak fremjast i form av ei reguleringsendring. 
 
Området rundt desse kulturminna må markerast som omsynssone § 11-8 c) SOSI kode 
H570, i kombinasjon med LNF-R, eventuelt grøntområde. Til omsynssone c) må det 
knytast ei bestemming som sikrar at det ikkje blir ført opp bygg eller anlegg for tett på dei 
automatisk freda kulturminna, jf. §3 vedrørande skjemming. Eventuelle tiltak innanfor 
området må på førehand avklarast med kulturminnemyndigheitene, jf. Lov om kulturminne 
§§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremjast i form av ei reguleringsendring. 
 
Det finst også er nyare tids kulturminne i området rundt vegfara, i form av eit smalspor til 
jernbanen som vart bygd i 1904. Vegfara og restar av jernbaneverksemd her, utgjer til 
saman eit kulturmiljø med stor verdi. 
 
Vi har følgande forslag til formulering: 
 
Omsynssone c): 
For området gjeld at alle tiltak over markoverflata skal inn til kulturminnemyndigheitene for 
vurdering. Vanleg skogsdrift og landbruksdrift i form av beiting osv, er tillate. 
 
 
Vi ber vi om å få oversendt planen på ny der våre merknader er arbeida inn i planen. 
 
Ta kontakt dersom det er ønskeleg med eit møte. 
 
 
 
 

Med helsing 
Seksjon for kulturarv 

 
 
 

Jan G. Auestad 
fylkeskonservator 

Angunn Skeiseid 
rådgjevar 

 
Vedlegg: rapport frå kulturhistorisk registrering 
                Kartutsnitt, Askeladden. Omsynssone d) H730 og forslag til omsynssone c) H570 
 
Kopi: Fylkesmannen i Rogaland 
         Jernbaneverket 
          Vianova Kristiansand 
         Arkeologisk museum UiS 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje signatur. 
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Forord 

Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten i 

Rogaland fylke. (For mer om lover, veiledere, myndigheter og roller, se samleside 

hos Riksantikvaren).  

Etter å ha mottatt planen har saksbehandler undersøkt forholdet til kjente kulturminner, og vurdert 

potensialet for hittil ukjente automatisk fredete kulturminner, innenfor planområdet. På bakgrunn av 

dette er det gjort en faglig vurdering av behovet for arkeologiske registreringer. Arkeologiske 

registreringer er hjemlet i Kulturminnelovens § 9, 1. ledd. 

Arkeologiske registreringer har som målsetting å avklare omfanget til kjente og ev. ukjente 

automatisk fredete kulturminner innenfor/nært opp til planområdet som kan komme i konflikt med 

planformålet. Antall enkeltminner påvist ved registreringen, utbredelse, datering og tilstand vil bli 

dokumentert og beskrevet i rapporten. Omfanget av registreringen avgjøres bl.a. av planens formål, 

topografiske forhold og sannsynligheten for å finne bevarte automatisk fredete kulturminner.  

Oversikt over mange av de tidligere registrerte kulturminnene i Rogaland, og Norge, finner du i 

Riksantikvarens nasjonale database Askeladden. Askeladden er imidlertid ikke komplett eller 

oppdatert for alle kommuner, og kun en brøkdel av de automatisk fredete kulturminnene er kjent 

eller synlig på overflaten. Uoppdagede kulturminner har etter Kulturminneloven like sterkt vern som 

de kjente kulturminnene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside: Gamle Kongevei. Sett mot sør (Foto 29). 
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1 Sammendrag 

I forbindelse med ny jernbaneovergang og adkomstvei ved Sleveland og Kjelland i Eigersund 

kommune, gjennomførte Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, arkeologiske registreringer 

i området. 

Undersøkelsen ble gjennomført av Lars Søgaard Sørensen og Marianne Jansen i tidsrommet 07-

10.09.15. Rapporten ble skrevet av Marianne Jansen i perioden 11-17.09.15. 

Planområdet ble undersøkt med maskinell sjakting ved hjelp av Pål Eriksen fra Nordbø Maskin og ved 

visuelt overflatesøk. Det ble åpnet 15 sjakter, på totalt 425,21 m2. I tillegg ble en tidligere registrert 

kulturminnelokalitet som lå i nærheten av planområdet kontrollregistrert og målt inn på nytt. 

Det ble ikke gjort noen funn i sjaktene. 

Id 214276 og Id 214307 er to deler av ett gammelt veifar som kan være rest etter postveien, 

kongeveien eller bare en gammel bruksvei. Skriftlige kilder og kartdata tilsier dateringer til minst 

1704, muligens 1636. Basert på beliggenhet i terrenget og i forhold til et gravfelt nord for 

planområdet, er det mange indikasjoner som tilsier at vegen er gammel, førreformatorisk og dermed 

automatisk freda i henhold til Kulturminneloven §§ 3og 4.  
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2 Rammene for undersøkelsen 

2.1 Bakgrunn 

I forbindelse med ny jernbaneovergang m.m på Sleveland og Kjelland i Eigersund kommune 

gjennomførte Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, arkeologisk registreringer i perioden 

07.09-10.09.15. I samarbeid med Eigersund kommune har Jernbaneverket utarbeidet et forslag til 

detaljreguleringsplan for en ny jernbaneovergang ved å stenge samtlige fire planoverganger på 

Sleveland og Kjelland. I stedet skal det etableres et nytt, sikkert og velfungerende vegnett for alle 

trafikantkategorier. 

Ved befaring av planområdet ble det vurdert til å ha potensiale for tidligere ikke-registrerte 

kulturminner under markoverflaten og en arkeologisk registrering var nødvendig. 

 

Figur 1. Planområdet i Eigersund kommune og i Rogaland fylke. QGIS. Målestokk 1:55000 og 1:496180. 
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2.2 Området 

Planområdet måler 126213 m2 og ligger på øst- og vestsiden av jernbanelinjen som går mellom 

Egersund og Flekkefjord. Det er et flatt slettelandskap med høydedrag på begge sider. Midt i renner 

Litlåna.  De flate områdene er brukt til jordbruk, mens høydedragene benyttes som beiteområder. 

Jernbanen går som en forhøyning gjennom dalføret i vest. I nord er det to nye dalfører; et mot vest 

og et mot øst. 

Beiteområdene preges av mye eik, noe bjørk og er gressdekt. Høydedragene er kuperte og til tider 

bratte skrenter med blokklandskap. I sør er det et større hogstområde, også dette blokklandskap. 

Traktorveier er synlige flere steder på beitemarkene. 
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2.3 Tidligere registrerte kulturminner i området 

Det var ingen tidligere registrerte kulturminner innenfor planområdet, men fire gravhauger ligger i 

nærheten, i den nordlige delen av planområdet. 

 

Figur 2. Tidligere registrerte automatisk freda kulturminner i nærheten av planområdet. QGIS. Målestokk 1:2700. 

Id 23961 

Id 23961 består av to gravhauger fra jernalderen. De ligger i beiteområde på gnr 115 bnr 1 med mye 

eiketrær og bjørketrær. Det er kupert blokklandskap og gravene ligger på naturlige flater i terrenget. 

Gravene ble kontrollregistrert. Det var flere endringer sammenlignet med den opprinnelige 

beskrivelsen av haugene. Endringene er lagt inn i Askeladden. Lokalitetsgeometrien, samt 

enkeltminnegeometrien, er endret og lagt inn. 
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Figur 3. Id 23961-1 med heller i nordlig del. Sett mot sør (Foto 77). 
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Figur 4. Id 23961-2 med forstyrrelser i midt av røysa. Sett mot vestnordvest (Foto 62). 

 

Figur 5. Id 23961-2 sett mot sørvest (Foto 64). 
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Id 53594 

Id 53594 er en rundrøys bestående hovedsakelig av mindre stein, vurdert til å være fra jernalderen. 

Røysa er lite synlig nå, da den er overgrodd og dekket av hageavfall. Ligger helt i kant av et lite 

skogholt. Det ble ikke gjort noen innmålinger av røysa. 

Id 43833 

Rett øst for Id 53594 ligger rundrøys Id 43833. Den ligger på beitemark, på en høyde i kant av 

Rv.42/Krossmoveien. Det ble ikke gjort noen innmålinger av røysa. 

2.4 Oversikt over periodeinndeling brukt i rapporten 

Hovedperiode Underperiode 14C-år før nåtid (BP) Kalenderår 

Eldre steinalder (mesolitikum) 

Tidligmesolitikum 10000-9000 BP 9200-8100 f. Kr. 

Mellommesolitikum 9000-7500 BP 8100-6400 f. Kr. 

Senmesolitikum 7500-5200 BP 6400-4000 f. Kr. 

Yngre steinalder (neolitikum) 

Tidligneolitikum 5200-4700 BP 4000-3300 f. Kr. 

Mellomneolitikum A 4700-4100 BP 3300-2600 f. Kr. 

Mellomneolitikum B 4100-3800 BP 2600-2300 f. Kr. 

Senneolitikum  3800-3500 BP 2300-1800 f. Kr. 

Eldre bronsealder Periode I-III 3500-2900 BP 1800-1200 f. Kr. 

Yngre bronsealder Periode IV-VI 2900-2440 BP 1200-500 f. Kr. 

Eldre jernalder 

Førromersk jernalder 2440-2010 BP 500-0 f. Kr. 

Romertid (eldre/yngre) 2010-1680 BP 0-400 e. Kr. 

Folkevandringstid 1680-1500 BP 400-570 e. Kr. 

Yngre jernalder 

Merovingertid 1500-1210 BP 570-793 e. Kr. 

Vikingtid 1210-1000 BP 793-1030 e. Kr 

Middelalder 

Tidlig middelalder  Ca. 1030-1200 e. Kr. 

Høymiddelalder  Ca. 1200-1400 e. Kr. 

Senmiddelalder  Ca. 1400-1536 e. Kr. 

Nyere tid Etterreformatorisk tid  Yngre enn 1536 e. Kr. 

Figur 6: Oversikt over periodeinndeling brukt i rapporten (Bergsvik 2002:14-15). 



 

8 

 

2.5 Metode 

Basert på terreng, topografi og vegetasjon ble det brukt maskinell sjakting og visuell 

overflateregistrering for undersøkelsen. 

Overflatesøk og lokaliseringsfaktorer 

Området ble gjennomgått systematisk for å se etter synlige kulturminner som gravhauger, 

steinstrenger, tufter, hulveier etc. Overflatebefaringen er også et planleggingsredskap for den videre 

undersøkelsen. Områdets topografi, undergrunn og plassering i regionen vurderes i forhold til 

lokaliseringsfaktorer kjent fra funn i nærområdet eller tilsvarende områder. Aktuelle 

lokaliseringsfaktorer varierer etter landskapsutnyttelse til forskjellige tider, og landskapet kan ha 

forandret seg mye frem til i dag.  

Maskinell sjakting 

I forbindelse med søk etter forhistoriske aktivitet i dyrket mark er det vanlig å bruke gravemaskin. 

Man bruker da grabben som en høvel og skreller av matjorden for å komme ned på forhistoriske lag 

og strukturer. Slike strukturer kan være bosetningsspor i form av kulturlag, tufter, stolpehull, 

veggrøfter, kokegroper og ildsteder. Det kan være spor etter erverv i form av dyrkningslag, 

rydningsrøyser, geiler, steinstrenger, stakketufter, veifar, eller det kan være spor etter graver i form 

av overpløyde gravhauger, røyser eller jordfestegraver. Strukturene vil ofte skille seg fra matjord og 

undergrunn ved at de har annet fyll og konsistens. Ett utvalg av strukturer snittes for å teste 

tolkninger dersom det er tvil om tolkninger. Bredde på sjakter og avstand mellom disse blir bestemt 

av evaluering av undergrunn, prioriteringer og disponibel tid. Det er vanlig å ha ca. 3 meter brede 

sjakter med ca. 12 meters mellomrom.  

Funnførende sjakter og strukturer tegnes/måles. Snitta strukturer tegnes og fotograferes, prøver 

merkes på tegninger.  

Innmåling 

Det ble brukt Altus C-pos2 med RTKfix og en nøyaktighetsmargin på 2 cm. I skoglendt område ble det 

brukt RTKfloat med en nøyaktighetsmargin på 3-5 cm. 

 

2.6 Værforhold 

Det var ingen værforhold som påvirket undersøkelsen på noen måte. Ujevn nettilgang førte til at 

innmålingene til tider målte inn på RTKfloat og ikke RTKfix, men det var ingen betydelige differanser 

og hadde ingen innvirkning på undersøkelsen. 
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3 Undersøkelsen 

I forbindelse med befaringen av planområdet ble det gjort 

vurderinger iht. metode og hvor det var hensiktsmessig å sjakte. Det 

ble plukket ut fire områder som skulle sjaktes og beiteområdet, 

samt hogstområdet, skulle overflateregistreres. For lettere å ha 

oversikt i løpet av undersøkelsen ble planområdet delt inn i fem felt. 

Store deler av planområdet ble vurdert til å ha vært flomutsatt og at 

det ikke var nødvendig med sjakting i disse områdene. 

Totalt ble det gravd 15 sjakter. Alle var funntomme. Sjaktene på felt 

1, gnr 115 bnr 10, påviste flomlag, elvebanker og diverse elveleier. 

Det var tydelig at elva flere ganger har flommet over og i prosessen 

laget nye elveløp. Flere steder var det også tegn på oppdemmet 

vann i form av myrliknende profiler. Det var rester etter trær og 

røtter i de nederste lagene flere steder. 

På felt 4, gnr 115 bnr 3 var det påført masser, mens gnr 115 bnr 6 bestod av områder med store stein 

og områder med tykk matjord. Sjaktene påviste også tykt lag med flom/myrlag og stedvis et 

halmliknende lag. Flere steder var trerester synlig.  

Felt 1 og 4 ble vurdert til å ha størst potensiale for funn før undersøkelsen startet. Da disse områdene 

var tydelig preget av flom og høy vannstand ble det besluttet at det var unødvendig å gå inn på felt 2 

og 3 med maskin. 

Grunneier på gnr 115 bnr 6 kunne også fortelle at det opprinnelige elveleiet hadde et annet løp og at 

elven var demmet opp lenger mot nord. Oppdemmingen fant sted i 1905. Endringen av elveløpet ble 

gjort for å legge til rette for bedre jordbruk og utnyttelse av området. Før dette ble gjort var det ofte 

et stort vannspeil over hele sletta og på ett tidspunkt hadde vannet stått 1 meter oppetter løeveggen 

nord på sletta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeldata undersøkelsen 

Størrelse planområde: 126,2 daa 

Område med potensiale for funn: 32 daa 

Størrelse registrert område: 68 daa 

Areal på sjakter: 425,21 m² 

1 000 000 m² = 1000 dekar = 1 km² 
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Figur 7. Planområdet med prioriterte sjakteområder og feltnummerering. QGIS. Målestokk 1:4500. 
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Videre ble felt 5 overflateregistrert. Det ble ikke gjort noen observasjoner av synlige kulturminner, 

med unntak av en gammel bruksvei. 

3.1 Gammelt veifar (Askeladden Id. 214276 og 214307) 

Felt 5 bestod av beitemarkområder og hogstområde, og ligger på gnr 115 bnr 6 og gnr 44 bnr 9. 

Foruten hogstområdet er denne delen av planområdet preget av mye eike- og bjørkeskog. Terrenget 

er kupert blokklandskap i vest og flatt slettelandskap i øst hvor jernbanelinjen går.  

Inne på området var restene etter smalsporet som ble bygget i 1904 synlig. Den fremstår som en flott 

allé før den blir en dyp forsenkning i landskapet. Forsenkningen fortsetter gjennom et gjerde før den 

går over i/krysser dagens jernbanelinje. Flere steder lå det jernbanesviller under gresset og de 

påførte steinmassene var tydelig her og der.  

 

Figur 8. Smalsporet sett mot sørøst og nord (Foto 20 og 21). 

I kant av denne lå en eldre vei, til sigende rester av den gamle Kongeveien. Den er mer eller mindre 

synlig gjennom mesteparten av felt 5. I sør er den mer fremtredende i det at den ble gravd ned og 

hadde tydelig steinsatte kanter. Som mange eldre veifar har den tydeligvis gått på yttersiden av 

høyden, men den delen som gikk på yttersiden er nå borte. Veien er synlig på hver sin side av høyden 

og begge delene kuttes tvert av på stedet hvor høyden ble sprengt bort i forbindelse med 

jernbanebyggingen. 

Langs med jernbanen går det et jerngjerde. Der gjerdet krysser de to delene på høyden er 

mellomrommet bygd opp av steiner. 

Veien fortsetter videre mot sør over beiteområdet, men ender tilslutt opp ved dagens grusvei. 
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Figur 9. Den gamle veien i planområdet og terrenget. De grå stiplede linjene markerer smalsporet og traktorveier. QGIS. Målestokk 1:3000. 
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Veien ligger flere steder oppunder fjellskrenten, mens den andre steder ligger i mer åpent lende i 

bunn av blokklandskapet. Den er ikke rett og flat, men bukter, stiger og synker gjennom terrenget. 

Den er anlagt der det var mest hensiktsmessig med tanke på det kuperte landskapet. Langs nesten 

hele veien er det rester etter et steingjerde i vest. Gjerdet er av varierende kvalitet: noen steder ser 

det riktig gammelt ut, mens det andre steder tydelig er fikset på i nyere tid. Ved overgangen til 

hogstområdet kuttes veien av et nyere steingjerde. På de lavere områdene er veien bygd opp av 

store steiner for å unngå vannsig og for å holde veien «tørr». 

Deler av veien er i dag trolig blitt brukt som traktorvei. Dette er tydelig helt i nord og gjennom 

hogstområdet, og muligens helt i sør. I den nordlige delen er det satt flere strømstolper og på de 

bratteste partiene er jerngjerdet fra 1944 på østre kant av veien. Gjerdet og stolpene er godt synlige 

på foto 27, figur 11. 

 

Figur 10. Nordligste del av veien med bekkeovergang. Sett mot sør (Foto 25). 
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Figur 11. Et av de høyere platåene av veien, med strømstolper og jerngjerde. Sett mot sør (Foto 27). 

 

Figur 12. Laveste nivå langs veien. Blokklandskapet starter på høyre side. I venstre kant går smalsporet. Sett mot sør (Foto 29). 
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Figur 13. Oppbygd del av veien i bunn av blokklandskap. Sett mot sør (Foto 32). 
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Figur 14. Veien inne i hogstområdet. Den er trolig her blitt brukt i nyere tid til blant traktorvei. Steingjerdet er godt synlig i denne delen, 

både gamle og nyere deler. Sett møt øst (Foto 34). 

 

Figur 15. "Veikrysset" hvor traktorveien fortsetter rett oppover og den gamle veien fortsetter mot venstre gjennom gjerdet. Nordsiden av 

høyden. Sett mot sør (Foto 35). 
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Figur 16. Fortsettelsen på den gamle veien. Den kuttes rett etter eika på bildet. Sett mot sørøst (Foto 38). 

 

Figur 17. Den gamle veien på sørsiden av høyden. Den kuttes like bak trærne på andre siden av gjerdet. Sett mot nordøst (Foto 13). 
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Figur 18. Sørligste del av den gamle veien. Den nedsenkede delen er synlig i venstre billedkant. Veien slutter like etter svingen i sør. Sett 

mot sør (Foto 39). 
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Figur 19. Den gamle og nye postvei i sørlige Rogaland, 1816. Kartet er hentet fra Kartverket, historiske kart. 

På et kart over postveier i sørlige Rogaland fra 1816 er veien avmerket, trolig som en «sidevei» til 

Egersund fra både den gamle og den nye postveien.  

Den gamle Kongeveien gjennom Jæren er velkjent som nettopp Kongevei og blir nevnt i flere 

skriftlige kilder. Videre sørover gikk kongeveien gjennom Eigersund, Helleland, Heskestad og Lund 

(Ødegård 1954:693), men muligens lå den lenger mot nord enn denne veien. I 1704 var Kong 

Fredrik IV på rundreise. Gyldenløve, som fulgte ham, beskrev reisen og han skriver spesifikt 

om at de hadde stoppet i Egersund, for deretter å reise videre fra Egersund til Stavanger via 

Jæren. For å komme seg til Egersund fra Kongeveien, må de gå via Sleveland eller Fotland. 

Enten det gikk via Sleveland/Slettebø eller Fotland måtte elver krysses. På kartet fra 1816 er 

det kun avmerket bruforbindelse på Sleveland/Slettebø-siden.  

Om veien er en del av postveien eller om den er en gammel bruksvei er uvisst. Den varierer 

noe i bredde, men jevnt over er veien omtrent 2 m bred, selv i sør med forsenkningene. Det 

vil tillate kjerrer å kjøre på veien. Noen kjerreveier fikk status som kongeveier og er ofte 

kjennetegnet av forseggjorte veikanter og velbygde broer som har en veibredde på om lag 2 

meter. 

I følge B. Chr. de Fines i 1745 er det forskjeller på kongeveien og postveien. På kongeveien 

over Jæren kunne man fint kjøre med kjerre/karjol, mens postveien kunne «beqvemmelig 
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om Sommeren rides». Delene av kongeveien som er synlig i dag på sør-Jæren viser dog at 

det var en ridevei, men at det var mulig med karjol, om enn meget skranglete. Videre 

nordover på Jæren er det påvist strekninger som har vært planert med skjæringer og 

oppmuringer i skrålendt terreng, samt strekninger over myr/våtmarker som var noenlunde 

brolagt med stein (Ødegård 1954:692-693). Alle trekk som kan sammenlignes med denne 

veien.  

Sør for planområdet ligger Sokkatjørrbru som er en av seks verneverdige bruer i Egersund-

området. Det er en vakkert buet steinbro med tre hvelv som ble bygget i 1841-42 og er 5,3 

meter bred. Muligens har den hatt en sammenheng med postveien. 

I følge Leif Dybing ved Dalane folkemuseum er veien en gammel bruksvei mellom øvre og 

nedre Bjerkreim som Egersund før var del av. Det er uvisst hvor gammel veien er, men den 

skal være meget gammel. Dersom dette stemmer kan bruksveien i senere tid ha blitt brukt 

som postvei/ridevei. Det var få gjennomgangsveier og postveier i Rogaland (Ødegård 

1954:695), så det er en reell mulighet for at postveiene som er avmerket på kartet går enda 

lenger tilbake i tid. 

I ett forsøk på å få en datering av veien ble det gravd to mindre sjakter for hånd, på to 

forskjellige deler av veien, uten resultater. Sjakt 1 i sør lå i en svak helling i en av de 

steinsatte forsenkningene og viste at det trolig har vært et mindre lag med grus og stein på 

veien. I kant lå det flere steiner av lik størrelse som virker plassert med hensikt. Det var lite 

overlagring av masser og det gikk raskt over på undergrunnen.  

 

Figur 20. Plassering av sjakt 1 og sjakt 1. Sett mot nordøst (Foto 81 og 84). 
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Sjakt 2 i nord lå på en av de mer forhøyede partiene oppunder fjellskrenten. Også her var det 

lite overlagring, men tegn på vannsig. Ingen av profilene ga noe daterbart materiale. 

 

Figur 21. Plassering av sjakt 2 og profil sjakt 2. Sett mot nord (Foto 87 og 89). 

Hvis denne veien kan knyttes til kongeveien eller postveien er det en vei med nasjonal verdi. 

Dersom den kan knyttes til de skriftlige kildene referert til over har vi dateringer tilbake til 

1704. Samtidig ble veienes første forandring og forbedring beordret av Kong Christian IV den 14 

feb. 1636 (Ødegård 1954:692), og kan dermed gi en enda tidligere datering. 
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Figur 22. Utsnitt av kart fra 1855. Veien er markert fra litt sør for Kjelland, via Sleveland og bort til Næset. Hentet fra Kartverket, historiske 

kart. 
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Figur 23. Utsnitt av kart fra 1893. Veien som har vært synlig på de to eldre kartene er her borte. Igjen står elveløpet og den større veien. 

Hentet fra Kartverket, historiske kart. 

Nord for planområdet ligger det to gravhauger datert til jernalder (Id 23961). De har vært, og er til en 

viss grad i dag, meget store, med mål opp mot 22 meter. Med dagens vegetasjon er de ikke godt 

synlige, men uten skogen ville de vært svært markert i landskapet. De er også sterkt forstyrret av 

utraste steiner, plyndring og erosjon. Det kan hende gravene var anlagt i forbindelse med 

nærliggende gårdsanlegg, men de kan også være reist i forbindelse med ferdselsveier. Før 

oppdemmingen var elva større og trolig, dersom forholdene tillot det, en viktig ferdselsåre innover i 

landet. Det var også behov for en landevei for bruk av hest eller fots. Basert på dagens beliggenhet av 

veien, er det sannsynlig at den fortsatt videre nordover langs med høydedragene og da er det stor 

sannsynlighet for at den har gått rett forbi gravhaugene. Dersom haugene er reist i forbindelse med 

ferdsel betyr det at veien kan gå enda lenger tilbake i tid. 

I området rundt veien ligger flere store gårder. Flere av disse har lave bruksnumre og indikerer tidlige 

gårder. Ofte ble veifar anlagt i forbindelse eller i nærheten av større gårdsanlegg. 
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Basert på skriftlige kilder, kartdata, nærliggende kulturminner og det  at den ligger i tilknytning til 

flere gårder, er veifaret vurdert til å være et automatisk fredet kulturminne, men med uviss datering. 

På grunn av bortsprengte partier måtte veien legges inn som to forskjellige lokaliteter i Askeladden: 

Id 214276 og 214307. 

 

  



 

25 

 

4 Konklusjon 

I forbindelse med ny jernbaneovergang ved Sleveland og Kjelland, gnr. 44 div bnr. og gnr. 115 div 

bnr., Eigersund kommune, ble det i perioden 07-10.09.15 gjennomført arkeologiske registreringer i 

planområdet. 

Planområdet ble undersøkt med maskinell sjakting og visuelt overflatesøk. Tidligere registrerte 

automatisk freda kulturminner som lå i nærheten av planområdet ble kontrollregistrert og målt inn 

på nytt. 

Det ble åpnet totalt 15 sjakter. Ingen var funnførende. Hovedparten av planområdet viste seg å være 

tidligere elveleie, - løp og banker, som var blitt demmet opp og påført masser for forbedring av 

jordbrukspotensialet i området. 

Det ble registrert en gammel bruksvei innenfor planområdet, Id 214276 og 214307. Den er omtrent 

476 m lang. På grunn av manglende partier i sør er veien delt i to lokaliteter. Veien kan være rest 

etter den gamle postveien, kongeveien eller en ren bruksvei som har gått gjennom området fra sør til 

nord. Skriftlige kilder og kartdata tilsier en datering før 1704 og trolig før 1636 da utbedringen av 

veiene ble beordret av Kong Christian IV. 

Basert på plasseringen i terrenget, mulig tilknytning til gravhaugene nordvest for planområdet og få 

andre naturlige veifar i denne dalen, er det sannsynlig at veien er meget gammel og dermed kan 

defineres som automatisk fredet kulturminne. Veien er trolig av nasjonal verdi, enten den er 

kongevei eller postvei. 

 

 

STAVANGER 17.09.15 

 

..............Marianne Jansen.............. 

Feltleder  
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Sjaktliste 

Sjakt 1.1 

Orientering: NØ-SV Lengde: 8 m 

Bredde: 2,8 m Dybde: 10-20 cm 

Beskrivelse: Omrotet. Mye stein.  

Funn: 

 

Sjakt 1.2 

Orientering: NØ-SV Lengde: 14,9 m 

Bredde: 2,6 m Dybde: 60 cm 

Beskrivelse: Omrotet m/ tegn på flomlag under. 

Funn: 

 

Sjakt 1.3 

Orientering: NØ-SV Lengde: 3,5 + 11,4 m 

Bredde: 2,8 + 2,8 m Dybde: 30-35 cm 

Beskrivelse: Traff rett på grøft, flyttet sjakta vestover. Flomavsetninger/elveavsetninger. Veiter. 

Funn: 

 

Sjakt 1.4 

Orientering: NØ-SV Lengde: 18,5 m 

Bredde: 2,8 m Dybde: 40 cm 

Beskrivelse: Elveavsetning/elveløp: grov grus med sand. Veite. Myr/flomlag over. Stedvis litt tovete og feit 

masse. 

Funn: 

 

Sjakt 1.5 

 

Orientering: NØ-SV Lengde: 7,3 m 
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Bredde: 2,8 m Dybde: 70-75 cm 

Beskrivelse: Tykt lag med myr/oppdemmet vann. Morenegrunn/silt, grå og rødbrun. Rester etter trær i 

bunn av myrlaget. 

Funn: 

 

Sjakt 1.6 

Orientering: NØ-SV Lengde: 2,8 m 

Bredde: 13,5 m Dybde: 40 cm 

Beskrivelse: Elvebanke; grus + sand. Rødbrun og lysebrun om hverandre. 

Funn: 

 

Sjakt 1.7 

 

Orientering: NØ-SV Lengde: 15 m 

Bredde: 2,9 m Dybde: 60 cm 

Beskrivelse: Del av elvebanke, elveavsetning/våtmark. 

Funn: 

 

Sjakt 1.8 

Orientering: NØ-SV Lengde: 11 m 

Bredde: 2,7 m Dybde: 35 cm 

Beskrivelse: Elvebanke. 

Funn: 

 

Sjakt 1.9 

 

Orientering: NØ-SV Lengde: A – 2,6 m, B – 6,5 m 

Bredde: A – 2,6 m, B -2,8 m Dybde: A- 10 cm, B - 70-75 cm 

Beskrivelse: A: traff rett på veite/grøft. Hoppet videre til B: myrlag/oppdemmet vann, mulig elveleie. 

Morenesilt, grå. 

Funn: 
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Sjakt 1.10 

Orientering: NØ-SV Lengde:10,5 m 

Bredde: 2,4 m Dybde: 110 cm 

Beskrivelse: Lik 1.9B, men gikk gjennom den grå silten: grå grus/grov sand. 

Funn: 

 

Sjakt 1.11 

 

Orientering: NØ-SV Lengde: 15,3 m 

Bredde: 2,5 m Dybde: 30-50 cm 

Beskrivelse: Elveavsetning, noen forstyrrelser. Elveløp. 

Funn: 

 

Sjakt 4.1 

Orientering: Ø-V Lengde:4,3 m 

Bredde: 2,5 m Dybde: 90 cm 

Beskrivelse: Tykt lag med påførte masser. Flomlag/myrlag. 

Funn: 

 

Sjakt 4.2 

 

Orientering: Ø-V Lengde: 4,6 m 

Bredde: 2,6 m Dybde: 100 cm 

Beskrivelse: Påførte masser over tykt myrlag. Store steiner i bunn. 

Funn: 

 

Sjakt 4.3 

Orientering: NV-SØ Lengde: 8,1 m 

Bredde: 2,9 m Dybde: 135 cm 
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Beskrivelse: Ingen påførte masser, men tykt moderne matjordslag med tykt myrlag/torvlag (halmliknende) 

under. Rester etter trær i bunn flere steder. Undergrunn: lysbrun/grå lett siltig sand. 

Funn: 

 

Sjakt 4.4 

Orientering: Ø-V Lengde: 5,2 m 

Bredde: 3,3 m Dybde: 60 cm 

Beskrivelse: Sandholdig matjord. Mye store steiner. 

Funn: 
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Fotoliste 

 

Nr. Motiv: Retning: Dato: Sign: 

1 Felt 1 Ø 07.09.15 MJ 

2 Felt 1 Ø 07.09.15 MJ 

3 Felt 2B NV 07.09.15 MJ 

4 Felt 2A V 07.09.15 MJ 

5 Felt 3 S 07.09.15 MJ 

6 Felt 4 S 07.09.15 MJ 

7 Slettet    

8 Id 23961-1 S 07.09.15 LSS 

9 Antatt gravhaug Id 23961 – natur S 07.09.15 LSS 

10 Slettet    

11 Id 23961-2 NV 07.09.15 LSS 

12 Hulvei  S 07.09.15 MJ 

13 Hulvei  N 07.09.15 MJ 

14 Hulvei  N 07.09.15 MJ 

15 Hulvei  N 07.09.15 MJ 

16 Hulvei  N 07.09.15 MJ 

17 Felt 5, hogstområde N 07.09.15 MJ 

18 Felt 5, hogstområde NV 07.09.15 MJ 

19 Felt 5, hogstområde S 07.09.15 MJ 

20 Gamle smalsporet S 07.09.15 MJ 

21 Gamle smalsporet N 07.09.15 MJ 

22 Nordlig del av felt 5 S 07.09.15 MJ 

23 Nordlig del av felt 5 S 07.09.15 MJ 

24 Kongeveien, nordlig del S 07.09.15 MJ 
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25 Kongeveien med bekkeovergang S 07.09.15 MJ 

26 Kongeveien S 07.09.15 MJ 

27 Kongeveien S 07.09.15 MJ 

28 Kongeveien N 07.09.15 MJ 

29 Kongeveien S 07.09.15 MJ 

30 Kongeveien N 07.09.15 MJ 

31 Kongeveien S 07.09.15 MJ 

32 Kongeveien S 07.09.15 MJ 

33 Kongeveien S 07.09.15 MJ 

34 Kongeveien S 07.09.15 MJ 

35 Kongeveien S 07.09.15 MJ 

36 Kongeveien N 07.09.15 MJ 

37 Slettet    

38 Kongeveien/hulvei SØ 07.09.15 MJ 

39 Kongeveien S 07.09.15 MJ 

40 Sjakt 4.1 V 09.09.15 MJ 

41 Sjakt 4.2 V 09.09.15 MJ 

42 Sjakt 4.2 SØ 09.09.15 MJ 

43 Sjakt 4.3 SØ 09.09.15 MJ 

44 Slettet    

45 Sjakt 4.3 N 09.09.15 MJ 

46 Sjakt 4.3 NV 09.09.15 MJ 

47 Sjakt 4.4 SV 09.09.15 MJ 

48 Felt 4 ferdig gravd N 09.09.15 MJ 

49 Sjakt 1.1 N 09.09.15 MJ 

50 Sjakt 1.2 N 09.09.15 MJ 

51 Sjakt 1.3 N 09.09.15 MJ 
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52 Sjakt 1.3 N 09.09.15 MJ 

53 Sjakt 1.4 N 09.09.15 MJ 

54 Sjakt 1.5 N 09.09.15 MJ 

55 Sjakt 1.6 N 09.09.15 MJ 

56 Sjakt 1.7 N 09.09.15 MJ 

57 Sjakt 1.8 N 09.09.15 MJ 

58 Sjakt 1.9 N 09.09.15 MJ 

59 Sjakt 1.11 N 09.09.15 MJ 

60 Sjakt 1.10 N 09.09.15 MJ 

61 Sjakt 1.10 NV 09.09.15 MJ 

62 Id 23961-2 VNV 09.09.15 LSS 

63 Id 23961-2 V 09.09.15 LSS 

64 Id 23961-2 SV 09.09.15 LSS 

65 Id 23961-2 SØ 09.09.15 LSS 

66 Id 23961-2 Ø 09.09.15 LSS 

67 Id 23961-2 NØ 09.09.15 LSS 

68 Id 23961-2  Ø 09.09.15 LSS 

69 Id 23961-2 m/ forstyrrelse Ø 09.09.15 LSS 

70 Id 23961-2 m/ forstyrrelse V 09.09.15 LSS 

71 Id 23961-1 S 09.09.15 LSS 

72 Id 23961-1 SØ 09.09.15 LSS 

73 Id 23961-1 N 09.09.15 LSS 

74 Id 23961-1 N 09.09.15 LSS 

75 Id 23961-1 SØ 09.09.15 LSS 

76 Id 23961-1 SV 09.09.15 LSS 

77 Id 23961-1 S 09.09.15 LSS 

78 Kongeveien/hulvei NØ 10.09.15 MJ 
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79 Kongeveien S 10.09.15 MJ 

80 Kongeveien S 10.09.15 MJ 

81 Kongeveien/hulvei NØ 10.09.15 MJ 

82 Slettet    

83 Sjakt 1, hulvei - panorama NØ 10.09.15 MJ 

84 Sjakt 1, hulvei NØ 10.09.15 MJ 

85 Sjakt 1, sørhjørnet NØ 10.09.15 MJ 

86 Sjakt 1, nordhjørnet NØ 10.09.15 MJ 

87 Sjakt 2, Kongeveien  N 10.09.15 MJ 

88 Profil sjakt 2, Kongeveien N 10.09.15 MJ 

89 Profil sjakt 2, Kongeveien N 10.09.15 MJ 

90 Profil sjakt 2, Kongeveien N 10.09.15 MJ 
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Fotogalleri 
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Sendt: 21. oktober 2015 18:59 

Til: 'Sigurd Grønningsæter (grosig@jbv.no)'; Dag Kjetil Tonheim; 

linda.julshamn@rogfk.no; angunn.skeiseid@rogfk.no 

Emne: Sleveland  - Detaljreguleringsplan. Møtereferat fra møte 21.10.2015 

Vedlegg: Referat-02.pdf; C002_foreløpig-12-10-2015.pdf 

 

Hei. 

Takk for konstruktivt og godt møte i dag. 

Vedlegger møtereferat og planskisse slik avtalt. 

 

 

Med hilsen 
Roar V. Bruun   Ingeniør MRIF Telefon  +47 38 12 08 42 Mobiltlf  +47 916 55 842 

roar.bruun@vianova.no <mailto:roar.bruun@vianova.no>ViaNova Kristiansand AS 

  
Rådgivende Ingeniører MRIF 
Skippergt.2, Postboks 541, 4665 
Kristiansand S Telefon  +47 
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www.vianovakrs.no 
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EIGERSUND KOMMUNE. GNR 44 BNR 4 KJELLAND OG GNR 115 DIV BNR 
SLEVELAND.  DETALJREGULERING JERNBANEOVERGANG. SØKNAD OM 
DISPENSASJON FRÅ LOV OM KULTURMINNE §8, 4. LEDD FOR ID 214276 OG 
214307 - VEGFAR 
 
FRIST: 24.11.2015 
Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, ber om at saka vert behandla som 
ei hastesak pga fare for at liv kan gå tapt ved dei eksisterande 
jernbaneovergangane. Planen skal opp til politisk behandling i Eigersund 
kommunsestyre på møtet i desember - det er derfor svært viktig at fristen vert 
halden. 
 
Planen og dagens situasjon 
Føremålet med reguleringsplanen er å få sikra planovergangane på ein tryggare måte enn 
i dag. Pr i dag ligg det fire overgangangar som plankar i jernbanesporet. Den innkomne 
planen legg opp til ein samla overgang og tilkomstvegar til dei ulike gardsbruka i området. 
 
Det har vore fleire stygge ulukker i området, nokre med døden til følge. Det er difor høgst 
naudsynt å få fortgang i realiseringa av denne planen. 
 
Tidlegare saksgang 
I perioden 07.09. – 10.09.2015 gjennomførte vi kulturhistoriske registreringar i området, 
der vi sjakta og gjorde overflateregistreringar. Det vart gjort funn av to delar av det som 
mest sannsynleg er eit samanhengande vegfar, ID 214276 og 214307. Basert på 
plassering i terrenget, plassering i nærleiken til eit gravfelt (ID 23961) som ligg noko 
utanfor sjølve planområdet, i tilknyting til gardane i området, skriftlege kjelder og gamle 
kart, er vegfara vurdert til å vere førreformatoriske og dermed automatisk freda, jf. Lov om 
kulturminne §§ 3 og 4. 
 
På bakgrunn av desse funna fremja seksjon for kulturarv motsegn til planen. 
Jernbaneverket kalla inn til møte ilag med Eigersund kommune, der vi vart samde om ein 
alternativ trase som var mindre uheldig for vegfara. Det er ein tilkomstveg til bruka på 
Kjelland som er i konflikt med kulturminna. 
Det skal nemnast at Jernbaneverket har utreda fleire løysingar for overgangar og 



 

tilkomstvegar. Det som no ligg i planforslaget er den løysinga som samla sett hadde best 
effekt sett i eit tryggleiksperspektiv. 
  
Representantar frå Jernbaneverket, ViaNova Kristiansand, Eigersund kommune v/ 
plansjefen og seksjon for kulturarv møttes 21.10.2015 for å diskutere ei løysing slik at 
planen er akseptabel også sett frå eit kultuminnefagleg hald. Vi kom fram til eit planforslag 
som vi meiner ivaretar kulturminna på ein god måte. Tilkomstvegen vil, slik planforslaget 
viser, på nokre punkt gå inn i vegfara som er automatisk freda og det vert difor søkt om 
dispensasjon frå Lov om kulturminne § 8, 4. ledd.   
 
 
Dei automatisk freda kulturminna – ID 214276 og 214307 
Det vart ved registreringa gjort funn av to delar av eit vegfar. Ved fylkeskommunen si 
registrering vart det gravd to mindre sjakter, ei i kvart vegfar, for hand. Dette for å prøve å 
få ut daterbart materiale og for å undersøke om det var mogleg å sjå korleis vegen har blitt 
bygd opp. Det var ikkje mogleg å få ut noko dateringsmateriale.  
 
Vegfar er ein kategori kulturminne som kan vere vanskelege å tidfeste, og den ovanfor 
nemnde undersøkinga viser at det ikkje let seg gjere å få teke ut daterbart materiale (sjå 
elles vedlagt rapport frå kulturhistorisk registrering). 
 
Den delen av kulturminnet som i planen er føreslått til omsynssone H 730_1 (ID 214276) 
og som ligg under LNF-føremål er den best bevarte delen av vegfara og som samstundes 
ligg i eit fint kulturlandskap. Denne delen har høg formidlingsverdi, men vi vurderer den – 
på bakgrunn av registreringa som er gjort – til å ha eit lågt potensiale for å få henta ut meir 
materiale som kan brukast i vitskapleg arbeid. 
 
Dei andre delene av H730_1 og 2 ligg i noko meir ulendt terreng, det er bratt og store urer 
med svære steinblokker.  
 
 
Vurdering og tilråding 
Dette er eit prosjekt med svært høg nytte og viktigheit med omsyn til samfunnstryggleik. 
Fleire har blitt drepne og skadde i det ein skal krysse jernbanen. Vi ser heilt klart at noko 
må gjerast i området slik at innbyggarane i området kan ferdast på ein tryggare måte.  
På same tid meiner vi som kulturminnestyresmakt at det er viktig å få bevart deler av det 
førhistoriske vegfaret. Planforslaget som no ligg føre ivaretar mesteparten av vegtraseen 
og tiltakshavar har velviljug prøvd å ivareta den delen av vegfaret som er best bevart og 
som ligg som ein del av eit flott kulturlandskap.  
 
Rogaland fylkeskommune, ved seksjon for kulturarv, tilrår at det vert gjeve dispensasjon 
frå fredingsvedtektene i Kulturminnelova for ID 214276 og 214307, slik at tilkomstvegen til 
Kjelland kan gå der plankartet viser. Dispensasjon bør bli gjeven utan vilkår om vidare 
undersøkingar, då Rogaland fylkeskommune har undersøkt vegen på ein tilfredsstillande 
måte. Vidare undersøkingar vil ikkje kunne gi meir informasjon om kulturminnet. 
 
Det bør setjast eit vilkår om ein enkel standard/klasse på vegen, type landbruksveg i 
klasse 3 med grått grusdekke. Dette vil gjere at vegen blir tilpassa i landskapet på ein best 
mogleg måte. 
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Seksjon for kulturarv 
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fylkeskonservator 
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rådgjevar 
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Detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Langholmen gnr. 47 bnr. 26
m.fl. utvikling av indutri og havnevirksomhet 2. gangsbehandling

Sammendrag:
Forslag til detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for industri og havneområde på
Langholmen gnr. 47 bnr. 26 mfl. har vært til offentlig ettersyn. Planen er en oppfølging av vedtatt
kommuneplan og vil gi mulighet for omlag 23000 m2 med næringsbygg, kaiareal med tilhørende
funksjoner. Dette vurderes som meget positivt og vil kunne gi mulighet for mange arbeidsplasser
herunder også kompetansearbeidsplasser i nær tilknytning til Egersund by. Dette er et sentrumsnært
og strategisk viktig plassert havne og industriområde. En legger opp til at det også kan etableres
arbeidsplassintensive virksomheter pga. sin nærhet til sentrum. Dette er det siste større
næringsarealet på fastlandssiden som har direkte adkomst til sjøen og til riksvegen. Denne type
sjørettet næringsareal er sterkt begrenset i fylket, og det vil således være et unikt område som det
bør være attraktivt å etablere seg i. Det er utarbeidet en omfattende, grundig og faglig sterk
konsekvensutredning med klare anbefalinger når det gjelder avbøtende tiltak i forhold til landskap,
gyteområde for torsk o.l. Det er fremmet innsigelse til planen, i hovedsak til område I2 som også er
vurdert i konsekvensutredningen som det mest konfliktfylte. Drøftingsmøte er gjennomført og en har
forhandlet frem en løsning som medfører at innsigelsen delvis frafalles. Dette medfører at I2 tas ut av
planen, samt mindre justeringer i bestemmelsene. Dette er det minste delområdet på om lag 13 daa,
mens hovedområdet I1 (43 daa.) blir beholdt. Rådmannen vil med bakgrunn i gjennomgang av
planens dokumenter herunder KU, innsendte uttaler m.m. anbefale at planen kan vedtas i tråd med
fremlegg til vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for industri og havneområde på
Langholmen gnr. 47 bnr. 26 mfl. med kart og bestemmelser datert 20.11.2015 vedtas med følgende
endring:.
Kart

1. Byggegrense langs rv. 42 tegnes inn med 50 m.

Bestemmelser
2. Eiendomsgrenser skal følge formålsgrenser hvor det er hensikten.



Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Langholmen gnr. 47 bnr. 26 m.fl. utvikling av
industri og havnevirksomhet 2. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Reguleringsplan for industri og havneområde på Langholmen gnr. 47 bnr. 26 mfl. ligger innenfor
firkanten på kartet. Langholmen er i dag et anleggsområde med dypvannskai og fastlandsforbindelse
og er et meget strategisk viktig havne og industriområdet siden det ligger på fastlandet og med sin
nærhet til sentrum og med god adkomst til riksvegen.

1.1 Krav om konsekvensutredning
Tiltaket har et omfang som gjør at den må behandles etter forskrift om konsekvensutredninger for
planer etter plan og bygningsloven. Området er overordnet konfliktavklart i forbindelse med
behandling av arealet i kommuneplanen. Tiltaket kommer inn under tiltak i vedlegg I og skal derfor
alltid behandles etter forskriften som sier at «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller
som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.» Her er det planlagt inntil 43 daa. industri og



havneområde og det er foreslått om lag 23000 m2 bebyggelse.

Den fremlagte konsekvensutredningen er utarbeidet i tråd med forskriften og fremstår som
utfyllende og grundig og med klare anbefalinger for avbøtende tiltak.

2. Planstatus for området

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet har ligget i kommuneplanen for Eigersund kommune i flere rulleringer som næring,
industri og havneformål. I siste rullering for perioden 2011 2022 er planområdet vist som nåværende
og framtidig næringsområde, fremtidig jernbanespor..

2.2 Gjeldende reguleringsplan
Langholmen har vært regulert til industri siden 1967. I nordøst grenser planområdet til
Reguleringsplan for Lauåsen med tilstøtende arealer, mens i sørøst grenser det til reguleringsplan for
gnr. 47 bnr. 50/53, Båtavige. For området i nord gjelder detaljreguleringsplan for Seilsport senter på
Nysundhalsen, Egersund seilforening.

3. Høring og offentlig ettersyn

Planen er sendt til offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og
kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside.

V.nr Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader



Rogaland fylkeskommune,
regionalplan

Merknad D

Fylkesmannen i Rogaland, Innsigelse D

Statens vegvesen Merknad D

Kystverket Ingen merknad J

Fiskeridirektoratet/Fiskarlaget
Vest

Merknad D

NVE Ingen merknad O

Eigersund kommune, teknisk
avdeling

Merknad J

Felles brukerutvalg Ingen merknad O

Private merknader

Eivind Omdal Merknad O

Ebba Helene Jacobsen Merknad O

Terje Aarsland Merknad D

Olav Eik Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland fylkeskommune,
regionalplan

Planen har i hovedtrekk
imøtekommet de faglige råd
som en hadde til varsel om
oppstart.
Planforslaget er godt
gjennomarbeidet, men en
anbefaler at en i enda større
grad sikrer at arealene blir
brukt av næringer som har
behov for tilknytning til
havnen.
Anbefaler at område I2 tas
ut av planen jfr. svært store
negative konsekvenser. Den
delen av området bør også
tas ut av kommuneplanen
ved neste revidering.

O

O

J

Rådmannen tar dette til
orientering.

Rådmannen tar dette til
orientering og viser til at dette
er tilstrekkelig ivaretatt i plan
og bestemmelser slik den er
fremlagt.

Dette er gjort i endelig
planforslag jfr. resultat av
drøftingsmøte med FM.



2. Fylkesmannen i Rogaland, Fremmer innsigelse til både
I1 og I2 og begrunner denne
med vesentlig negative
virkninger på bl.a.
gyteområdet til lokal
torskestamme mm. Vil
kunne akseptere I2 dersom
formålsgrensen blir
yttergrensen for byggetiltak.
Faglig råd om at det
utformes mer detaljerte
bestemmelser for estetisk
opparbeidelse av området.

D

O

Viser til drøftingsmøte der det
ble enighet mellom FM og
Eigersund kommune. På
grunnlag av referat fra
drøftingsmøte oppfatter vi at
innsigelsen bortfaller da I2 er
tatt ut av planen. I1 blir
liggende inne i planen og
formålsgrensen blir
yttergrensen for byggetiltak.
Planmaterialet er revidert av
tiltakshaver i tråd med dette.
Viser til §§ 4.2, 4.4 og 10.5 hvor
det stilles krav til bygg og
utendørsanlegg. Maks.
byggehøyde og bruksareal er
sikret i plan og bestemmelser.
Det er også vist grønnstruktur
som tenkt buffersone mellom
veg og industriområde. Dette
vurderes å være tilstrekkelig
ivaretatt.

3. Statens vegvesen Ber om at byggegrense på
50 meter sikres.

J Dette legges inn på plankartet
før planen kunngjøres.

4. Kystverket Forutsetter at fyllingsfoten
holder seg innforbi
formålsgrensen.
Endring av
navigasjonsveiledning må
avklares med Kystverket i
forkant.
Tegnforklaringen mangler
angivelse av farled.

J

J

J

Dette er ivaretatt i
bestemmelsene.

Dette er ivaretatt i
bestemmelsene.

Dette er ivaretatt i revidert
plankart.

5. Fiskeridirektoratet/Fiskarlaget
Vest

Anbefaler at område I2 tas
ut av planen.
Ber om at de avbøtende
tiltakene som er skissert i KU
følges opp, at ytterligere
avbøtende tiltak vurderes,
og at avbøtende tiltak følger
fremdriften i prosjektet.

J

O

Dette er gjort i endelig
planforslag jfr. resultat av
drøftingsmøte med FM.
Rådmannen vurderer at dette
er i tilstrekkelig grad ivaretatt i
planbestemmelsene.

6. NVE Ingen merknad. O Rådmannen tar dette til
orientering.

7. Eigersund kommune, teknisk
avdeling

Ber om at det reguleres inn
tomt for pumpestasjon
spillvann på ca 30m2.

J Det er lagt inn en bestemmelse
om at pumpestasjon tillates i
tilknytning til adkomstveg
f_veg.

8. Felles brukerutvalg Ingen merknad O Tas til orientering.

Private uttaler



Eivind Omdal Istedenfor gang og
sykkelvei, ber han om at det
burde være oppsatt
bussluse.

Alle skip som ligger til kai på
Langholmen burde vært
tilkoplet landstrøm.

Tekniske installasjoner bør
plasseres på siden mot sjøen
for å forhindre unødvendig
støy.

De to tre høyeste byggene
burde være senket med 3 4
meter – 1 etg. Boligene som
ligger bak mister i realiteten
hele utsikten slik som
forslaget er fremmet.

Kaiområdet burde vært
kuttet i 45 grader fra dagens
trebrygge, slik at den samle
leia forbi Langholmen ikke
blir enda lengre enn i dag.

O

O

O

N

O

Gamle Eigerøyvei inngår ikke i
planen. Oppfølging av at
skilting overholdes er for øvrig
en sak for politimyndighetene.
En viser til at dette også er en
omkjøringsvei dersom tunellen
er stengt.
Etablering av landstrøm blir en
del av teknisk detaljplanlegging
av kaianlegget. En viser ellers til
at det fremdeles er langt fra
alle skip som har mulighet for å
kople seg til landstrøm.
Dette må ivaretas i den enkelte
byggesake og etter nærmere
vurdering i forbindelse med
utarbeiding av tekniske planer.
Viser ellers til egne
bestemmelser knyttet til
støyvurdering.
Det er utarbeidet snitt og
visualisering av tiltakshaver
som viser høyde på planlagt
bygninger i forhold til høyde
eks. bolig. Snittene viser at de
fleste boligene vil kunne se
over planlagte bygg med
unntak av Gml. Eigerøyvei 77
som kan få utsikten noe
redusert. En viser til at en
vurderer at endring av utsikt
må påregnes og at tiltakshaver
har trappet bygningshøyden
ned av hensyn til
bakenforliggende bebyggelse.
En vurderer at en i dette
tilfellet er tungtveiende
samfunns og
næringsinteresser som må veie
tyngre.
Kaiområdet er lagt ut i en spiss
vinkel pga. skjær/grunne i
farvannet. En viser til at planen
holder seg innforbi det som er
godkjent i kommuneplanen og
de krav som er stilt av
fagmyndigheten Kystverket.

Ebba Helene Jacobsen Ber om at avklaring i forhold
til eiendomsgrense må
avklares før en fortsetter
med reguleringsplan og KU
samt informerer om at
eiendommen gnr. 47 bnr. 63
er et legat som ikke kan
selges.

O Dette vurderes å være av
privatrettslig karakter.
Reguleringsplanen tar kun
stilling til arealbruken. En viser
også til at tiltakshaver er
opplyst om disse forholdene i
brev fra Jacobsen.



Terje Aarsland Det foreligger nå en grundig
konsekvensutredning
utarbeidet i desember 2014
av Ecofact som

i stor grad omhandler og
gir støtte til innvendinger
som vi naboer har holdt
fram i nærmere 10år.
B&G har fylt ulovlig, og
virksomheten har vært til
stor plage for naboene i
mange år. Vi
har vært sjenert av støy,
støv, trafikk mm. Vi
synes derfor at det er på
tide av hensynet til
naboene blir vektlagt.

Ber om at høyden på
planlagte bygninger
reduseres.

Ber om at felt I2 (nordlig
del) tas ut av planen.

O

N

J

Rådmannen tar uttalen til
orientering.

En viser til at tiltakshaver har
utarbeidet snitt og
illustrasjoner for å vise
konsekvensene for
bakenforliggende bebyggelse.
Det må påregnes endring i
utsikten, men en vurderer at
tiltakshaver har forsøkt å
redusere ulempene ved å
trappe bygget ned, fastsette
kotehøyder for de enkelte
byggetrinn samt innarbeidet
krav til estetikk i
bestemmelsene. En har
forståelse for bekymringen for
at den nye bebyggelsen vil
virke stor og dominerende,
men samtidig er dette er
strategisk viktig
næringsområde hvor en
vurderer at det er tungtveiende
samfunnsmessige argument
som må veie tungt i dette
tilfellet. Det å legge til rette for
ny næringsaktivitet er høyt
prioritert og dette er det siste
større næringsområdet på
fastlandssiden som har dirkete
adkomst til sjøen.
En viser her til resultat av
drøftingsmøte med FM i
Rogaland og der konklusjonen
er at en tar I2 ut av planen.
Dette skulle således være
ivaretatt i planen. Dette er også
i tråd med anbefalingene i
konsekvensutredningen.

Olav Eik Viser til forhold knyttet til O Dette vurderes å være av
privatrettslig karakter.



eiendomsrett til sjø. Reguleringsplanen tar stilling til
arealbruken og tar ikke stilling
til privatrettslige forhold. Tas til
orientering.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med følgende endringer:
Kart

1. Byggegrense langs rv. 42 tegnes inn med 50 m.

4. BESKRIVELSE av planområdet
Planområdet som ble varslet var på omlag 68 daa, og omfatter eiendommene gnr. 47 bnr. 260, 171,
410, 63, 315, 816 og 26. Planområdet omfatter både en del av fastlandet sør for Eigerøy bru og en
holme, Langholmen. En liten bro knytter i dag holmen til fastlandsdelen. I øst grenser planområdet
mot Gamle Eigerøyveien.

I den nordøstre delen av området skråner terrenget kraftig, med høyeste kote 16 og ned til havnivå.
Området består for øvrig av skog med høy og middels bonitet, myr og åpen fastmark, samt
eksisterende bebyggelse. Det er ikke kjente kulturminner innenfor planområdet. Deler av området
benyttes som rekreasjonsområde, med to hytter, ett båthus og småbåthavn/båtplasser. På selve
Langholmen er det to næringsbygg og en oljetank.

Sjøområdene mellom Langholmen og fastlandet, både mot nord og øst, er grunne med sjødybder på
ca.2 3 meter. Området egner seg derfor godt til utfylling som forutsatt i kommuneplanen.

Fra planområdet til Egersund sentrum er det omtrent 2,7 km. Sørvest for planområdet og sørover er
det pr. dags dato industriområder med bl.a mekanisk industri.



5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan

Arealoppstilling for planområdet:
Områder Formål Areal i dekar

Byggeområder for industri, lager
og havnevirksomhet

Kombinert formål 42,99

Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur

Kjøreveg, offentlig
Kjøreveg, felles
Gang og sykkelveg
Annen veggrunn
Jernbane

0,19
0,43
0,65
0,32
2,03

Grønnstruktur Grønnstruktur 7,01

Bruk og vern av sjø og vassdrag Farled
Havneområde i sjø

0,95
13,06

Totalt: 67,63

5.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Planområdet består av flere eiendommer. Innenfor planområde finnes det i dag flere bygg, hytter
samt småbåtanlegg. Disse er forutsatt fjernet i forbindelse med ny plan. Oljetanken på Langholmen
ønskes opprettholdt, mens de andre byggene på Langholmen skal rives.

5.2 Ny bebyggelse i planen
De planlagte byggene er plassert i området langs Gamle Eigerøyvei og sør og vest for
boligeiendommen 47/468. Samtlige bygg er lagt inn mot stigende terreng av hensyn til fjernvirkning



og utsikt for naboer. I felt I1 er maks høyde på de fire byggene planlagt med kotehøyder fra 12 til 27
tilpasset utsikt for naboer. Planlagt utnytting er satt til 60 % BRA, hvilket tilsvarer ca. 23 000 m2 BRA
totalt i hele området.

Alternativene som ble lagt ut til offentlig ettersyn:

Alternativ med I2 Alternativ uten I2

I forbindelse med høringen ble påpekt både fra naboer, statlige og regionale myndigheter som
Kystverket, Rogaland Fylkeskommune og Fiskeridirektoratet at område I2 var svært konfliktfylt. Dette
er også redegjort for i konsekvensutredningen som anbefalte at en burde ta ut I2. Det ble også
fremmet innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland til både I1 og I2. Etter drøftingsmøte ble det
konkludert at en på visse vilkår trekker innsigelsen til I1 på vilkår av at en tar ut I2.

Konklusjonen:
En tar ut område I2 som er på 13,76 daa. mens område I1 som omfatter et areal på 42,99 daa. blir
liggende inne i planen med presiseringer i planbestemmelsene. Innsigelsen vurderes derfor å være
ryddet unna og planen kan således fremmes for endelig behandling.



I tillegg til reguleringsformålet tillates tilhørende kontorer. I og med at det foreløpig ikke foreligger
ferdige avtaler med virksomheter i området, er det vanskelig å stipulere antall arbeidsplasser. Det er
foreløpig uavklart hvordan arealene vil fordele seg på produksjonslokaler, lager og kontorer.
Varelevering vil skje via store kjøreporter. Byggene langs Gamle Eigerøyvei vil være tilgjengelige for
fotgjengere via heis/trappehus både fra Gamle Eigerøyvei og fra nedre nivå. Tilgjengelighet for alle/
universell utforming kan i stor grad oppnås. Sykkelparkering kan etableres både på nedre og øvre
nivå.



Innenfor område I1 har utbygger Langholmen Egersund AS hånd om det vesentligste av arealene.

5.4 Adkomst og parkering
Langholmveien vil fremdeles bli benyttet som adkomst til området. Adkomstveien reguleres med
bredde 6,0 meter. Den får stigningsforhold ca.1:12. Den rettes noe opp med tanke på passasje med
truck mellom veien og det nordligste bygget i felt I1. Parkering vil skje på dette byggets tak der det vil
være plass til ca.140 biler. Parkering skjer på kotenivå 10,8 med egen atkomst fra Gamle Eigerøyvei.
Parkering for øvrig skjer på bakkeplan. Maksimal byggehøyde på dette bygget vil være kote 12, som
utgjør gesimsen.

5.5 Dypvannskai
Havneområdet vil opparbeides som dypvannskai for inntil 8 meters dyptgående fartøy.
Sjøområdene langs kaiene er regulert som havneområder. En liten del av sjøområdet i nordvest er
regulert som farled som forlengelse av tilsvarende formål i naboplanen.

5.6 Jernbanespor
I samsvar med kommuneplanen er det regulert inn et jernbanespor i tunnel fram til området. Dette
vil gjøre det mulig å laste om mellom skip og bane. Med sidespor kan Langholmen bli Rogalands
eneste jernbanehavn for omlasting av containere bane/sjø.

For å få tilstrekkelig fjelloverdekning munner tunnelen ut i søndre del av planområdet.
Jernbanesporet er planlagt langs kaikanten slik at lasting/lossing kan skje rasjonelt og effektivt. Langs
vestre og søndre del av Langholmen er det innregulert kaifronter med gode dybdeforhold.

5.7 Gang / sykkelveg og kollektivtrafikk og grønstruktur
Langs Gamle Eigerøyvei er det regulert inn gang og sykkelvei. Denne er atskilt fra kjøreveien med en
2 meter bred rabatt som annen veigrunn. Det er lagt inn busslomme. Området har kollektivtilbud
med buss i Gamle Eigerøyvei. Det vil bli grønnstruktur langs Gamle Eigerøyvegen lengst øst i
planområdet.

5.9 Oljetank
I dag står det en tank på Langholmen. Det er ønskelig å regulere inn tank også i den nye detaljplanen
for området, men ikke nødvendigvis samme sted. Ønsket lokalisering vil bli avklart senere under
detaljplanlegging.

6. Teknisk infrastruktur

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
En benytter eksisterende adkomst og parkeringsplass som ligger utenfor planområdet.

6.3 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av /påkjørsler x 2 3 Gul Ivaretatt i kart og
bestemmelser.Ulykke med

gående/syklende
x 2 3 Gul

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Gul

Det er utarbeidet egen vurdering jfr. KU– og konsekvensene er innarbeidet herunder krav om
opparbeidelse av gang og sykkelveg til og langs planområdet jfr. rekkefølgekrav. Disse forholdene
skulle således være ivaretatt i planen. Hensyn til byggelinje mot riksvei er ivaretatt i fremlegg til



vedtak.

6.4 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttestil offentlig vann og avløp jfr. bestemmelsene. Det er innarbeidet mulighet for
etablering av pumpehus.

6.5 Fremføring av strøm m.m.
Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Skal fremføres i jordkabel jfr. bestemmelsene
Videre er tekniske anlegg ivaretatt i bestemmelsene ved at:
a.) Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann og avløpshåndtering kan etableres innenfor
planområdet.

b.) Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler.

c.) Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger og lignende kan plasseres på
privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. Tekniske anlegg og mindre
tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle formålsområder med unntak av
bevaringsområder.

6.6 Avfallshåndtering
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7. Universell utforming:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til
tilgjengelig/ universell
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Ivaretatt jfr. bestemmelsene og planbeskrivelse.

8. Barn og unge
Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til
barn og unge – lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. Sikkerhet og beredskap

9.1 Flom
Hendelse/Situasjon Fare

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak



Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Bygg i sikkerhetsklasse F2 kan ikke plasseres lavere enn kt. +2,37. Lavere plassering enn kt. +2,37
kreves fagkyndig vurdering. Dette er innarbeidet i bestemmelsene under bygg og anlegg.

9.2 Støy
Hendelse/Situasjon Fare

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Det er utført støyberegning og egen bestemmelse. Vurderes som ivaretatt i tilstrekkelig grad.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/ skred x 1 1 Grønn

Snø /isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

9.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. ROS.

9.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x 1 1 Grønn

Hensyn til radon er ivaretatt i TEK10.

9.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm
(kjemikalie/eksplosiv,
olje/gass, radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold utover at det er planlagt en tank i området – plassering og bruk er



ikke fastsatt. Må forholde seg til gjeldende regelverk for denne type tiltak.

9.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 2 3 Gul Se KU

Sykehus/ hjem, kirke
/Brann/politi/SF

X 1 1

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/
Tilfluktsrom

X 1 1

Planen ligger ut mot farled og medfører at det til tider kan bli redusert fremkommelighet, men dette
er lik situasjonen i dag slik en vurderer det selv om aktiviteten i fremtiden kan bli høyere enn i dag.

10. Forurensning
Hendelse/Situasjon Fare

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 2 3 Gul

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 3 3 Rød Ivaretatt i KU og
bestemmelsene.Forurenset grunn x 3 3 Rød

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Undersøkelsen viser at sedimentene i det aktuelle området er forurenset og oppnår verken «god
økologisk» eller «god kjemisk tilstand». Det kan dermed konkluderes med at området har en uønsket
miljøtilstand.

Undersøkelser viser at de marine sedimentene som ligger rundt Langholmen er forurenset og at det
på land på Langholmen finnes forurenset grunn som følge av industrivirksomhet før og nå. Utbygging
av Langholmen i henhold til hovedalternativet, vil medføre at forurensede masser på land må fjernes.
I sjøen må det gjøres undervannssprengning og mudring for å oppnå tilstrekkelig dybde ved kai og i
farled, og de forurensede mudringsmassene må fjernes. Samtidig må det tilføres rene masser for
utfylling av området. I anleggsfasen vil dette medføre stor risiko for spredning av finstoff og
forurensede sedimenter.

Utbyggingen vil likevel over tid, når driften er kommet godt i gang, sannsynligvis bidra til en bedret
miljøtilstand i fjorden ved Langholmen. Vedvarende bruk av Langholmen slik området og
virksomheten er i dag, uten opprenskning, vil gi uendret eller forverret miljøtilstand i fjorden.

Det vil alltid være en viss forurensningsrisiko knyttet til drift av havne og industriområde, men
forurensningsrisikoen er vurdert som akseptabel så lenge de nødvendige tiltak utføres og alle
myndighetskrav følges opp med gode, systematiske interne rutiner og tiltak.
Utbygging av Langholmen for industri, lager og havneformål kan derfor ses på som et positivt tiltak i
forurensningsøyemed.

Dette ivaretas gjennom ordinær behandling av søknad om mudring og utfylling med ev. avbøtende
tiltak og krav for anleggsperioden. KkU rapporten anbefaler at det må gjøres en utfyllende
miljøtekniske grunnundersøkelser m/tiltaksplan, også for å finne avgrensninger for hva som er



forurensede masser og dette er innarbeidet i bestemmelsene.

11. Viktige hensyn og arealinteresser

11.1 Sjø og vasssdrag
Hendelse/Situasjon I

konflikt
med

Grov vurdering av: Risiko/alvorligh
et

Kommentar/Tilt
ak

J
a

Ne
i

Sannsynlighet
?

Konsekven
s

100 – meters beltet fra sjø/50 m
beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl.
drikkevannskilder/restriksjonsområ
der

X 1 1 Grønn

Det ligger i 100 m beltet, men er allerede frigitt til industri og havne formål i kommuneplanen.
Endringen medfører etablering av belte i form av hensynssone landskap mellom industriområdet og
sjø.

11.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie
områder

X 1 1 Grønn

Sårbar
fauna/fisk/leveområde for
rødlistart

x 3 3 Rød Dette er ivaretatt
i fremlagte plan
og bestemmelser
jfr. at I2 er att ut
av planen.

Området fungerer som gyteområde for torsk. Bestanden av kysttorsk har hatt stor tilbakegang de
siste årene og gyteplasser for kysttorsk gis stor verdi. Det er registrert rødlisteartene østers (EN) og ål
(CR) i planområdet. Planområdet er ikke spesielt viktig for disse to artene, men i henhold til anvendt
metodikk, får begge stor verdi. Gyteområde for torsk like ved planområdet, samt bestandene av
rødlisteartene østers (EN) og ål (CR) i planområdet vurderes alle å ha stor verdi. Tas I2 ut av planene
vil negativt omfang og konsekvens reduseres. Vurderingene rundt gyteområde til torsken baserer seg
på indirekte virkninger og ikke på direkte arealbeslag. Reduksjon av de indirekte virkningene vil være
betydelig ved uttak av I2 og anbefales derfor. Reduksjonen av negative virkninger som følge av det
avbøtende tiltaket fanges ikke opp av metodikken, og angitt konsekvens vil likevel bli den samme.

· Generelt må det ved anleggsarbeid og i driftsfase gjennomføres tiltak og beredskapsplaner for å
unngå forurensning til luft, vann og jord.

· Under anleggsarbeidet bør det være fokus på å unngå inngrep utover de arealene der inngrepene
er uunngåelige.

· Arbeid må ikke gjennomføres i gyteperioden for torsk.
· Siltgardin bør vurderes for å hindre partikkelforurensning og spredning av miljøgifter.

KU raporten anbefaler å ta felt I2 ut av planen, da dette vil ha gunstige virkninger i forhold til blant
annet gyteområde for kysttorsk. Tas I2 ut av planene vil negativt omfang og konsekvens reduseres.
Vurderingene rundt gyteområde til torsken baserer seg på indirekte virkninger og ikke på direkte
arealbeslag. Reduksjon av de indirekte virkningene vil være betydelig ved uttak av I2 og anbefales
derfor.

Rådmannen viser til at en i fremlegg til endelig plan har tatt ut I2 på grunn av innsigelse fra
Fylkesmannen og de forholdene som er påpekt i konsekvensutredningen og fagrapport vurderes



derfor å være ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

11.2 Viltområde
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med noe og det er ikke vist som viltområde i temakart.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/ miljø/
SEFRAK

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med kulturminner jfr. KU og planbeskrivelse. Rådmannen vurderer at dette er
tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon
(friluftsområder, LNF F/N,
friområder m.m.)

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde
for jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Se 11.7.

11.7 Terreng og terrengtilpassning
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn Dette er ivaretatt
i fremlagte plan
jfr. at I2 er att ut
av planen.

Hovedalternativet medfører altså marginalt større virkningsomfang og konsekvensnivå enn 0
alternativet. Utbygging av området vil gi store visuelle endringer og påvirke opplevelsen av området.
Samtidig må dette veies opp mot betydningen av å få realisert et strategisk viktig og



sjøbasertnæringsområde som ligger i nærheten av sentrum. Lokalisering, retning og høyde på
byggene er forholdsvis godt tilpasset terrengformene. De to byggene innenfor felt I2 er planlagt med
maks byggehøyde på kote 15, mens maks høyde på de fire byggene i felt I1 er planlagt med
kotehøyder fra 12 til 27, etter planbeskrivelsen tilpasset utsikten fra naboer. De tre sørligste byggene
i planen synes likevel å være høye i forhold til bakenforliggende bebyggelse. Fotomontasjen
illustrerer at disse nærmest vil tangere høydenivået til de bakenforliggende bygningene. Dette
vurderes å påvirke nærutsikt, men i mindre grad fjernutsikt for naboene. En vurderer det som viktig å
ivareta utsikten, men samtidig må en påregne endring i utsikt når en har et industriområde i forkant.
Dette også pga. arealet siden 60 tallet har vært regulert til industri og havn.

Også bygningsvolum er noe dårlig tilpasset den stedlige byggetradisjon jfr. KU, som i hovedsak
domineres av alminnelige bolighus. Samtidig vurderer rådmannen det slik at næringsbygg
nødvendigvis må ha en størrelse som ivaretar den funksjonen de er tiltenkt og vil derfor måtte skille
seg sterkt ifra volum på boligbebyggelsen i området. En må bearbeide fasadene og en vurderer at de
innleverte skissene er å regne som skisse over tillatt bygningsvolum og ikke en detaljert utforming av
bebyggelsen.

KU anbefaler at felt I2 (nordlig del) tas ut av planen. Dette vil redusere størrelsen på kaiflaten
betydelig. Samtidig vil det åpne opp fjordpassasjen en hel del, slik at ikke fjorden og leia framstår
som en sammenhengende smal korridor. Rådmannen viser til at en i fremlegg til endelig plan har tatt
ut I2 på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen og de forholdene som er påpekt i
konsekvensutredningen og fagrapport vurderes derfor å være ivaretatt på en tilfredsstillende måte
på dette punktet.

11.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan og
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon Konsekvens

for
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon Konsekvens Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak



for

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljø x 2 2 Gul

Er redegjort for i KU på en tilfredsstillende måte og ivaretatt i bestemmelsene til planen i tråd med
denne.

11.11 Forhold til naboer/tilpasning til omgivelser
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer x 2 3 Gul

Tilpassning til
eksisterende omgivelser

x 1 1 Grønn

Oppsummert vil (minst) 11 bolighus og fem fritidseiendommer ha direkte utsyn til et stort havne og
næringsområde i deres umiddelbare omgivelser. Ifølge KU vil disse eiendommene kunne bli betydelig
visuelt berørt, i en slik grad at det kan oppleves som å være til stor sjenanse og en vesentlig
forringelse av deres nærmiljø. Samtidig er det allerede et etablert industriområde som naboene har
hatt utsikt til i alle år. Det er viktig for Eigersundsamfunnet å få lagt til rette for ny næringsaktivitet og
en viser til at det i hovedsak vil være kontorer i de øvre delen av bebyggelse og som vil være
eksponert mot bakenforliggende bebyggelse.

Gjeldende reguleringsplan er fra 1960 tallet og har ligget som industri og havneområde siden da og
dette burde være en kjent rammebetingelse for de som har bosatt seg i området. At området ikke
tidligere er fult bygd ut, kan ikke brukes som et argument mot etablering nå.

Også for boligbebyggelse og naboer vil en oppgradering av området ha en viss positiv effekt, da
området i dag framstår som rotete, forfallent og uferdig. Dette veier likevel trolig ikke opp for
tiltakets omfang.

KU rapporten anbefaler at også for dette temaet vil det mest betydningsfulle tiltaket være å ta felt I2
ut av planen. Slik sett vil den fremlagte planen ivareta dette på en bedre måte ved at I2 er tatt ut av
planen. En viser til at det er utarbeidet illustrasjoner og snitt av tiltakshaver som viser konsekvensen
for bakenforliggende bebyggelse som er lagt ved som vedlegg til saken.

Nedenfor har en vist et utvalg av de snittene som en har fått fra tiltakshaver, resten er lagt ved som
vedlegg til saken.

Gamle
Eigerø
y vei
nr. 73



Gamle
Eigerø
y vei
nr.77

Gamle
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y vei
nr. 79

Gamle
Eigerø
y vei
nr.81

Gamle
Eigerø
y vei
nr. 83

Gamle
Eigerø
y vei
nr. 85

11.12 Sol og skygge
Hendelse/Situasjon Ulemper Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens



Sol og skygge X 1 1 Grønn

Planområdet ligger vest for den eksisterende boligbebyggelsen, men byggene som er planlagt, ligger
med god avstand til og lavere enn bakenforliggende bebyggelse. Det blir derfor ingen forringelse av
solforhold på utearealene til eksisterende bebyggelse ifølge tiltakshaver.

11.13 Havne og farvann
Hendelse/Situasjon I konflikt

med
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Havne og farvann x 2 2 Grønn

Den vestre siden av det planlagte kaianlegget vil vende mot et smalt parti av den nordlige
innseilingen til Egersund. Dette vil legge begrensninger på hvor store båter som kan manøvrere inn til
kai, både med tanke på manøvreringsareal og fremkommelighet i farleden. Større skip vil derfor være
begrenset til å anløpe den sørvendte og sørvestre delen avkaianlegget. Det vil likevel trolig oppstå
situasjoner med tidsbegrenset, redusert fremkommelighet i leden når skip skal manøvreres inn til kai.

Det ligger en grunne, Nyåsflua, sør for Langholmen. Nyåsflua ligger noe uheldig til i forhold til leden
og med tanke på manøvrering av store skip som skal anløpe Z Marines kai på motsatt siden av
Langholmen. En utbygging av kaianlegget på Langholmen vil medføre en innsnevring av
manøvreringsareal rundt Nyåsflua for dyptgående skip sammenlignet med i dag. Hvorvidt dette vil ha
noen praktisk betydning for trafikkavviklingen til og fra kaianleggene på Langholmen og Z Marine vil
framfor alt avhenge av anløpsfrekvensen av store skip. Nyåsflua sør for Langholmen ligger tett opp
mot seilingsleden. Med økt trafikk og redusert manøvreringsareal for store skip vurderes denne å
kunne utgjøre en viss risiko i forhold til manøvrering. Fjerning av Nyåsflua vil bedre sikkerheten i
farvannet.

Anløp av store skip, særlig langs den avsmalnende vestre kaisiden kan føre til at det oppstår
situasjoner der fritidsbåter kommer for tett innpå nyttetrafikken. Da større fartøy skyver til side store
mengder vann med propellene, selv om det beveger seg sakte eller tilsynelatende ligger i ro, kan
dette medføre risiko for kantring eller kraftige sidebevegelser for nærgående småbåter. Anløp og
skipstrafikk bør i så stor grad som mulig styres til den sørvendte delen av kaien for å unngå redusert
fremkommelighet gjennom Nysundet samt for å redusere risikoen for at det kan oppstå
uønskede/farlige situasjoner mellom nyttefartøyer og fritidsbåter.

11.14 Folkehelse
Hendelse/Situasjon Fare for Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Folkehelse X 1 1 Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. Det er flere forhold som vil bidrar til å ivareta folkehelse
herunder mulighet for sykkelparkering, etablering av gang og sykkelveg, hensyn til forurensning og
støy m.mn.

12. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale
Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser
for miljø og samfunn

x 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med

kommuneplanen. Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i hovedsak

innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder.



Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn slik den nå

fremkommer der I2 er tatt ut, og det er utarbeidet en omfattende og grundig konsekvensutredning i

tråd med ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

Det er ønskelig å inngå utbyggingsavtale for området med utbygger.

13. Naturmangfold
Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold x 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen slik den nå fremkommer vil komme i

konflikt med kjente forhold som berøres av loven jfr. at en tar ut I2 som kommer i konflikt med bl.a.

gyteområde for torsk.

14. Oppsummering og konklusjon
Rådmannen vurderer det som positivt at forslag til reguleringsplan med tilhørende KU rapport nå kan

endelig behandles. KU rapporten fremstår som faglig solid med grundige vurderinger og klare

anbefalinger i forhold til avbøtende tiltak. Planen slik den nå fremlegges er ryddet for innsigelse og

kan vedtas som fremlagt.

For Eigersundsamfunnet vil etablering av et nytt større næringsområde på Langholmen bidra positivt

og kunne gi store og positive ringvirkninger:

· Langholmen Næringsområde har en svært attraktiv beliggenhet, med direkte adgang til sjø,

og en lokalisering tett opp mot Egersund sentrum, men samtidig utenfor sentrum og

skjermet fra sentrumsaktivitetene.

· Denne type sjøretta næringsareal er sterkt begrenset i fylket, og det er derfor viktig å sikre

denne type areal for å kunne prioritere denne typen næringer.

· Videre vil et utbygget Langholmen Næringsområde på 43 dekar være det klart største og

mest egnede industri og havneområdet på landsiden i Eigersund. Eigersund kommune

trenger større havneområder og mer kaikapasitet, så kommunen er også svært interessert i

at dette området bygges ut etter planen.

· Videre vil Langholmen Næringsområde trolig være svært attraktivt for eksisterende

bedrifter i og rundt Egersund sentrum som ønsker større og mer egnede lokaler. For

Egersund som by kan en slik relokalisering være en stor fordel. Flytter sentrumsnære

industri og lagerbedrifter til Langholmen, frigjøres samtidig attraktive arealer i Egersund

sentrum for ny boligbygging og moderne sentrumsfunksjoner. Ved en utbygging på

Langholmen kan Eigersund kommune dermed få gevinster på flere områder, dels en bedre

sentrumsutvikling, og dels et etterlengtet nytt havneområde med mer kaikapasitet.

· Blir det etablert god seilingsdybde for større skip, har Langholmen et betydelig potensial som nytt

havneområde for Egersund. Detaljreguleringsplanen for området legger bare for området I1 opp til

rundt 300 m kaifront med et betydelig lagrings og transportområde bak. Her kan en ha utelager i

den grad det er ønskelig, eller bygge enkle lagerbygg for å ivareta spesielle behov, eller som

generelle innelagre.

· En spennende mulighet for havneområdet på Langholmen, er muligheten for en framtidig

jernbanetilknytning. Traséen er rundt 1 800 m lang, og avsluttes med en tunnel som munner ut

sør på område I1, med forlengelse utover langs kaifronten, slik at det vil kunne bli optimale

forhold for lasting og lossing fra skip til bane. Operative havnespor for overføring av gods fra

skip til jernbane er i dag mangelvare i Norge, og Langholmen er det eneste stedet i Rogaland

der en slik jernbanetilknytning til en havn er mulig.

· Det kan oppnås vesentlige synergieffekter ved samlokalisering av lignende

næringsvirksomheter i klynger.



Planen er en oppfølging av vedtatt kommuneplan og vil gi mulighet for om lag 23000 m2 med

næringsbygg med tilhørende funksjoner. Dette vurderes som meget positivt og vil kunne gi rom for

mange arbeidsplasser herunder også kompetansearbeidsplasser.

Dette vil kunne gi et sentrumsnært og strategisk viktig plassert havne og industriområde. En legger

opp til at det også kan etableres arbeidsplassintensive virksomheter pga. sin nærhet til sentrum.

Dette er det siste store næringsarealet på fastlandssiden som har direkte adkomst til sjøen og til

riksvegen. Dette er påpekt av flere statlige og regionale myndigheter i forbindelse med

planprosessen at denne type sjø rettet næringsareal er sterkt begrenset i fylket og det vil således

være et unikt område som bør være attraktivt å etablere seg i tilknytning til.

Det er utarbeidet en omfattende og grundig konsekvensutredning med klare anbefalinger når det

gjelder avbøtende tiltak i forhold til landskap, gyteområde for torsk o.l. og dette vurderes å være

fulgt opp i det fremlagte planforslaget i tilstrekkelig grad. Ved å ta ut I2 vil planen i større grad ivareta

de hensynene som blir påpekt i fagrapporter og Konsekvensutredning (KU).

Rådmannen vil med bakgrunn i gjennomgang av planens dokumenter herunder KU, innsendte uttaler

m.m. anbefale at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har

økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes

dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
Forslag til detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for industri og havneområde på

Langholmen gnr. 47 bnr. 26 mfl. med kart og bestemmelser datert 20.11.2015 vedtas med følgende

endring:.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
436136 Bestemmelser 201115 Langholmen

436122 03 Planbeskrivelse_201115 Langholmen.pdf

436214 Plankart kart I1

431166 Referat for reguleringsplan Langholmen

420810 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. detaljreguleringsplan og

utbyggingsavtale for Langholmen gnr. 47 bnr. 26 m.fl.



420763 Innspill/innsigelse til reguleringsplan Langholmen

420067 Ad. høring og offentlig ettersyn detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for

Langholmen gnr. 47 bnr. 26 m.fl. utvikling av industri og havnevirksomhet

419839 Uttalelse detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for Langholmen gnr. 47

bnr. 26 m.fl. utvikling av industri og havnevirksomhet

419826 Uttalelse til detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for Langholmen gnr. 47

bnr. 26 m.fl.

419820 Eigersund kommune Rogaland Utalelse til konsekvensutredning og

detaljreguleringsplan for Langholmen Fiskarlaget Vest 14.07.15

419819 Uttalelse detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for Langholmen gnr. 47

bnr. 26 m.fl. utvikling av indutri og havnevirksomhet

419627 Innsigelse til reguleringsplan for industri og havneområde på gnr.47 bnr. 26 m.fl.

på Langholmen

419451 Uttalelse til høring gnr. 47 bnr. 26 m.fl. Langholmen

416654 Tomt for pumpestasjon spillvann på Langholmen

416559 Uttale til høring og offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan og

konsekvensutredning for Langholmen GBnr 47/26 med flere Eigersund

kommune

414230 Uttalelse til detaljreguleringsplan gnr. 47 bnr. 26 m.fl. Langholmen

413999 Uttalelse til detaljreguleringsplan gnr. 47 bnr. 26 m.fl. Langholmen

410443 Bekymringsmelding fra eier av gnr. 47 bnr. 63 oppstart av detaljregulering og

konsekvensutredning Langholmen Egersund AS

436124 03 Snittegninger Snittplan

436125 04 Snittegninger Snitt hus nr. 73

436126 05 Snittegninger Snitt hus nr. 77

436127 06 Snittegninger Snitt hus nr. 81 og 79

436128 07 Snittegninger Snitt hus nr. 85 og 83

436129 09 Gamle Eigerøyveien 73

436130 10 Gamle Eigerøyveien 77_fra nordsiden mot vest

436131 11 Gamle Eigerøyveien 77_fra sørsiden mot vest

436132 12 Gamle Eigerøyveien 79

436133 13 Gamle Eigerøyveien 81

436134 14 Gamle Eigerøyveien 83

436135 15 Gamle Eigerøyveien 85
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Kommunestyrets vedtak: 

 

   

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 
 
§ 1 AVGRENSNING 
Det regulerte området er vist på plankart datert 23.04.2015. 

 

§ 2 FORMÅL 
Området reguleres til: 

· Områder for bebyggelse og anlegg  

· Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

· Grønnstruktur 

· Bruk og vern av sjø og vassdrag 

· Hensynssoner 

 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 
 
3.1 Det skal avsettes parkeringsplass for minimum 1 bil og 1 sykkel for hver 100 m

2
 BRA til 

industri, minimum 0,5 bil og 0,5 sykkel for hver 100 m² BRA lager og havnevirksomhet,  - 



minimum 2 bilparkeringer og 2 sykkelparkeringer for hver 100m² BRA til 

kontorformål.Minst 5% av parkeringsplassene skal avsettes til bevegelseshemmede, på 

plasser som ligger nær hoved- og personalinnganger. 

 

3.2 Etappeplan for utfylling skal være godkjent av aktuelle offentlige myndigheter før 

utfylling igangsettes. 

 

3.3 Det utfylte området skal ikke ligge lavere enn kotenivå 2,3. 

 

3.4 Innenfor byggeområdet kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter 

grenser som i hvert tilfelle skal godkjennes av kommunen. Parsellene skal ha en mest 

mulig regelmessig form. Før fradeling og/eller utbygging etter i de enkelte delfelt, skal 

det fremlegges en plan som viser planlagt tomtedeling av hele delfeltet. Ett eller flere 

av delområdene kan sees under ett dersom dette er formålstjenlig. 

 

3.5 Parkeringsplasser tinglyses på tomtene der de er anlagt. 

 

3.6 Virksomhetsstøy skal dokumenteres i forbindelse med søknad om byggetillatelse. I 

tilknytning til vurdering av virksomhetsstøy, skal også sumvirkning av støy vurderes. 

 

§ 4 OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr.1) 
 

Byggeområder for industri, lager og havnevirksomhet 

 

4.1 I områdene tillates oppført bebyggelse for lett industri, lager og havnevirksomhet med 

tilhørende kontorer. skal ikke overstige 60 %.  

Områder der det tillates oppført bebyggelse er inntegnet med byggesoner. 

Byggesonene er påført maksimalt tillatt kotehøgde MH for bebyggelsen. 

 

4.2 Bebyggelsen skal estetisk tilpasses og utformes harmonisk både i forhold til naboskapet 

og annen bebyggelse som oppføres i området.  

 

4.3 Det kan ved søknad om tiltak, vurderes annen plassering av lagertank enn dagens 

plassering. 

 

4.4 Ved søknad om byggetillatelse skal fasader, snitt og planer vises i målestokk 1:100. Det 

skal vises fjernvirkning av bebyggelse ved oppriss, perspektiv, fotomontasje eller 

lignende dokumentasjon. Anlegg og bygninger skal gis en estetisk tiltalende utforming 

og være godt tilpasset landskapet. Fasade mot sjø skal gis spesiell oppmersomhet. 

 

4.5 Tekniske anlegg 

a. Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann-og avløpshåndtering kan etableres 

innenfor planområdet. 

  

b. Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler. 

 

 c. Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger og lignende kan 

plasseres på privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. 



Tekniske anlegg og mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle 

formålsområder uten frisiktsoner. 

 

4.6 Kailinjen må fundamenteres/opparbeides på en måte som sikrer at kaifronten ikke går 

lenger ut enn formålsgrensen. 

 

4.7 Bygg i sikkerhetsklasse F2 kan ikke plasseres lavere enn kt. +2,37. Lavere plassering enn 

kt. +2,37 kreves fagkyndig vurdering.  

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.2) 
 
5.1 Interne veger i området skal  dimensjoneres for typekjøretøy VT. 

 

5.2 Etablering av jernbanespor, herunder tunnel, skal skje i samråd med Jernbaneverket. 

 

5.3 Pumpestasjon for spillvann tillates innenfor alle formål. Plassering avtales nærmere 

med ansvarlig kommunal etat. Areal avsatt til pumpestasjon bør ikke overstige 30 m².  

 

 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.3) 
 
6.1 Det tillates sykkelparkering i område for grønnstruktur. 

 

 
§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, nr.6) 
 

7.1 Tiltak i sjøen skal godkjennes etter bestemmelsene i havne- og farvannsloven. 

 

7.2 I gyteperioden for kysttorsk februar/mars tillates ikke sprengning innenfor 

planområdet, og i samme periode må det ikke foretas utfylling i sjø nærmere enn 100 

meter fra registrert gyteplass. 

 

 
§ 8 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
 
8.1 I frisiktsoner skal det være uhindret sikt ned til 0,5 meters høgde over vegplanet. 

 

8.2 Gyteområde for torsk er vist  med hensynssone i plankartet. 

 

 

§ 9 DOKUMENTASJON 
 
9.1 Før det kan godkjennes byggetiltak på tomt skal det foreligge en utomhusplan for 

vedkommende tomt. Utomhusplanen skal redegjøre for all disponering av utearealene  

på tomten, herunder atkomstforhold, parkering for biler og sykler, varelevering, 

utelagring, grøntarealer etc. 

 



9.2 Før bygg og anleggsvirksomhet kan igangsettes, skal det dokumenteres at støykrav i 

henhold til T-1442 er ivaretatt for vedkommende utbygging med tilhørende virksomhet. 

 
9.3 Før det kan tillates ferdsel med tog inn i planområdet skal det utarbeides et 

sikkerhetsopplegg med sikte på å eliminere fare for konflikter i forhold til annen ferdsel 

i området. 

 

 

§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

10.1 Kryss med rv. 42 med tilhørende gang- og sykkelveg skal være ferdig opparbeidet i 

henhold til godkjente planer og kontrollert/godkjent av Statens vegvesen før 

byggetillatelse innenfor planområdet blir gitt. 

 

10.2 Planområdets avkjørsel fra Gamle Eigerøyveg skal være ferdig opparbeidet og godkjent 

av kommunen før det kan gis brukstillatelse for bygninger innenfor planområdet. 

 

10.3 Før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal gang- og 

sykkelveg fra gang- og sykkelveg langs rv.502 fram til og langs industriområdet langs 

Gamle Egerøyveien være opparbeidet og godkjent av kommunen. 

  

Det skal etableres vegbelysning langs Gamle Eigerøyveien i tillknytning til gang og 

sykkelvegen.  

 

10.4 Området skal være tilknyttet offentlig vannforsyning og avløp.  

 

10.5 Det stilles høye estetiske krav til utforming av både bygninger og utendørsanlegg.  

 

10.6 Innenfor planområdet skal arbeidsbygninger tilrettelegges etter prinsippene om 

universell utforming. 

 

10.7 Det skal utarbeides Miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsperioden som bl.a. omfatter 

støv og aktuelle tiltak som kan iverksettes for å redusere problematikken om dette 

skulle oppstå. 

 

10.8 Arbeid må ikke gjennomføres i gyteperioden for torsk. Siltgardin bør vurderes for å 

hindre partikkelforurensning og spredning av miljøgifter. 

 

10.9 Før utfylling eller tiltak, må det utarbeides en utfyllende miljøteknisk 

grunnundersøkelse med tiltaksplan, også for å finne avgrensninger for hva som er 

forurensede masser.  

 

10.10 Det må gjøres en nærmere vurdering/beregning av hva utfyllingen i området vil kunne 

ha av betydning for strømhastighet og manøvrering, jfr. forslag til avbøtende tiltak i KU-

rapporten, før det gis byggetillatelse i området.  

 

10.11 Endring av navigasjonsveiledningen i området må avklares med Kystverket før utbygging 

som kan påvirke disse.  
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Planbeskrivelse til detaljregulering for Langholmen, Eigersund 

 

SAKEN GJELDER 

 

Langholmen Egersund AS ønsker å regulere et område på Langholmen, sør for Eigerøy bru, til 

industri, lager og havneområde. 

 

GJELDENDE PLANER 

 

For området gjelder kommuneplan for Eigersund 2011-2023. I nordøst grenser planområdet til 

Reguleringsplan for Lauåsen med tilstøtende arealer, mens i sørøst grenser det til 

Reguleringsplan for gnr. 47 bnr. 50/53, Båtavige. For området i nord gjelder detaljreguleringsplan 

for Seilsport senter på Nysundhalsen, Egersund seilforening. 

 

På grunn av bebyggelsens størrelse utløses det krav om konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredning, vedlegg 1. 

 

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 

    

 

Planområdet er på ca. 64 daa, og omfatter eiendommene gnr. 47 bnr. 260, 171, 410, 63, 315, 816 

og 26. Området omfatter både en del av fastlandet sør for Eigerøy bru og en holme, Langholmen. 

En liten bro knytter holmen til fastlandssdelen. I øst grenser planområdet mot Gamle 

Eigerøyveien. 

 

I den nordøstre delen av området skåner terrenget kraftig med høyeste kote 16 og ned til 

havnivå. Området består for øvrig av skog med høy og middels bonitet, myr og åpen fastmark, 

samt eksisterende bebyggelse. Det er ikke kjente kulturminner innenfor planområdet. Deler av 

området benyttes som rekreasjonsområde med to hytter, ett båthus og småbåthavn/båtplasser. 

På selve Langholmen er det to næringsbygg og en lagertank. 
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Sjøområdene mellom Langholmen og fastlandet, både mot nord og øst, er grunne med sjødybder 

ca.2-3 meter og egner seg derfor godt til utfylling som forutsatt i kommuneplanen. 

 

Fra planområdet til Egersund sentrum er det omtrent 2,7 km. Sørvest for planområdet og 

sørover er det pr dags dato industriområder.  

 

Fra området til togstasjonen er det i underkant av 2 km Det er en bussholdeplass ved Gamle 

Eigerøyveien. 

 

  
 

  
 

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

Konsekvensutredning 

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Langholmen, ble det utarbeidet en 

konsekvensutredning. Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge konsekvenser av å 

regulere området til industri. Konsekvensutredningen er utført av Ecofact.   

 

Utredningen belyser virkninger for omgivelsene ved gjennomførelse av planforslaget. Følgende 

tema er utredet: Trafikk, landskap, boligbebyggelse og naboer, naturmiljø, kulturminner og 

kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, grunnforhold og forurensning, støy, støv, havne- og 

farvannsinteresser, samfunnsmessige virkninger og risiko. Det ble sett på 3 ulike alternativer; 0-

alternativet, hovedalternativet, og alternativ 2. I 0-alternativet er det ingen endring fra dagens 

situasjon, mens hovedalternativet og alternativ 2 er detaljregulering av planområdet til industri. 

Forhold avdekket i KU er nærmere beskrevet under planens konsekvenser.  
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Planen tar utgangspunkt i kommuneplanen for Eigersund kommune 2011-2023. På de deler som 

har sammenfall med reguleringsplan av 1967 og kommuneplanen, er det ikke konflikt. Dette 

gjelder først og fremt I1.  Det ble ved kommuneplanens godkjenning vedtatt at området skulle 

vises med formål industri, til tross for sterke protester fra naboene.  

 

Planområdet består av flere eiendommer. Innenfor omsøkt planområde finnes det i dag flere 

bygg, hytter samt småbåtanlegg. Disse skal fjernes i forbindelse med ny plan og nytt utvidet 

industriområde. Lagertanken på Langholmen ønskes opprettholdt, mens de andre byggene på 

Langholmen skal rives. 

 

Det søkes nå om å regulere dette området til industri, lager og havneområde. Det omsøkte 

området er planlagt med 4 bygninger i ulike høyder.  

Utfylling i sjøområde skal legges på kote 2,3 for sikring mot 100 års stormflo. Planen tar høyde 

for denne type hendelser og baserer seg på tall hentet fra tabell for Rogaland i «Havnivåstigning 

– Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner», revidert i 2009, der nivået i 

2100 er angitt til 2,27 med maksimal sikkerhetsmargin. 

 

Arealoppstilling 

Områder Formål Areal i dekar 
Byggeområder for industri, lager 

og havnevirksomhet 

Kombinert formål 42,99 

Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur 

Kjøreveg, offentlig 

Kjøreveg, felles 

Gang- og sykkelveg 

Annen veggrunn 

Jernbane 

0,19 

0,43 

0,65 

0,32 

2,03 

Grønnstruktur  Grønnstruktur 7,01 

Bruk og vern av sjø og vassdrag Farled 

Havneområde i sjø 

0,95 

13,06 

Totalt:  67,63 
 

Bebyggelse 

De planlagte byggene er plassert i området langs Gamle Eigerøyvei. Samtlige bygg er lagt inn mot 

stigende terreng av hensyn til fjernvirkning og utsikt for naboer.  Maks høyde på de fire byggene 

er planlagt med kotehøyder fra 12 til 27 tilpasset utsikt for naboer. Planlagt utnytting er satt til 

60 % BRA.  

 

I tillegg til reguleringsformålet tillates tilhørende kontorer.  

I og med at man foreløpig ikke har ferdige avtaler med virksomheter i området, er det vanskelig å 

stipulere antall arbeidsplasser. Det er foreløpig uavklart hvordan arealene vil fordele seg på 

produksjonslokaler, lager og kontorer.  

Varelevering vil skje via store kjøreporter. Byggene langs Gamle Eigerøyvei vil være tilgjengelige 

for fotgjengere via heis/trappehus både fra Gamle Eigerøyvei og fra nedre nivå. Tilgjengelighet 
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for alle/ universell utforming kan i stor grad oppnås. Sykkelparkering kan etableres både på 

nedre nivå og øvre nivå.  

 

Innenfor område I1 har utbygger Langholmen Egersund AS hånd om det vesentligste av arealene.  

 

Sol- og skygge 

Planområdet ligger vest for den eksisterende boligbebyggelsen, men byggene som er planlagt, 

ligger med god avstand til, og lavere enn bakenforliggende bebyggelse. Det blir derfor ingen 

forringelse av solforhold på utearealene til eksisterende bebyggelse.   

 

Parkering/adkomst 

Langholmveien vil fremdeles bli benyttet som adkomst til området. Adkomstvegen reguleres 

med bredde 6,0 meter. Den får stigningsforhold ca.1:12. Den rettes noe opp med tanke på 

passasje med truck mellom veien og det nordligste bygget i felt I1. Parkering vil skje på dette 

byggets tak der det vil være plass til ca. 140 biler.  Parkering skjer på kotenivå 10,8 med egen 

adkomst fra Gamle Eigerøyvei. Parkering for øvrig skjer på bakkeplan. Maksimal byggehøyde på 

dette bygget vil være kote 12, som utgjør gesimsen. 

 

Gang- og sykkelveger/kollektivtrafikk 

Langs Gamle Eigerøyvei er det regulert inn gang- og sykkelveg. Denne er atskilt fra kjørevegen 

med en 2 meter bred rabatt som annen veggrunn. Det er lagt inn busslomme. Området har 

kollektivtilbud med buss i Gamle Eigerøyvei. 

 

Grønnstruktur 

Mellom gang- og sykkelvegen og planlagt industribygg vil området i hovedsak bli oppfylt. Det 

oppfylte arealet er regulert som grøntstruktur som kan beplantes slik at man får en trivelig 

overgang mellom bebygd område og gang- og sykkelvegen. Det også avsatt grønnstruktur i den 

nordligste delen av planområdet. 

 

Trafikkstøy 

Før bygging kan igangsettes, skal det dokumenteres at støykrav i henhold til T-1442 er ivaretatt 

for vedkommende utbygging med tilhørende virksomhet. Dette er sikret i 

reguleringsbestemmelsene. 

Jernbanespor 

I samsvar med kommuneplanen er det regulert inn et jernbanespor i tunnel fram til området. For 

å få tilstrekkelig fjelloverdekning munner tunnelen ut i søndre del av planområdet. 

Jernbanesporet er planlagt langs kaikanten slik at lasting/lossing kan skje rasjonelt og effektivt. 

Langs vestre og søndre del av Langholmen er det innregulert kaifronter med gode dybdeforhold.  

 

Sjøområder 
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Sjøområdene langs kaiene er regulert som havneområder. En liten del av sjøområdet i nordvest 

er regulert som farled som forlengelse av tilsvarende formål i naboplanen. 

Hensynssoner 

Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til frisiktsoner og langs rv.502. 

Ledningsanlegg 

Området vil bli tilknyttet offentlig ledningsnett for vann og avløp. Overvann går til sjø. 

 

Rekkefølgebestemmelser 

Det er foreslått rekkefølgebestemmelser i forhold til opparbeidelse av kryss med rv. 502, gang- 

og sykkelveg fram til området og opparbeidelse av avkjørsel.  

 

KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART 

 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble holdt den 03.02.12. Varsel om igangsatt planarbeid ble sendt 

ut ved brev datert 03.04.12 til grunneiere og aktuelle instanser. Frist for kommentarer ble satt til 

16.05.12. Oppstart ble kunngjort i Dalane tidende og på kommunens nettside. 

Ved brev dat. 01.06.12 ble det sendt ut nytt begrenset varsel til 3 parter pga behov for justering 

av plangrense mot nord. 

Følgende innspill kom inn i forbindelse med varslingene: 

 

Brev fra Statens vegvesen, datert 30.04.12: 

Statens vegvesen stiller krav til at det sikres en byggegrense på 50 meter fra senterlinje 

eksisterende bru. Byggegrensen skal målsettes på kartet.  

 

Statens vegvesen viser til et pågående planarbeid i krysset mellom gamle Eigerøyvegen og rv. 

502, og forutsetter at opparbeidelsen av krysset, herunder gang- og sykkelveg, ferdigstilles i 

henhold til godkjente planer før byggetillatelse innenfor området ved Langholmen blir gitt. Det 

skal fremkomme av bestemmelsene til planen, og klareres med Statens vegvesen.  

Statens vegvesen tilråder at det bør vurderes tiltak for å sikre de myke trafikantene langs Gamle 

Eigerøyvegen i forlengelsen av g/s-veg over Eigerøy bru. 

 

Det må gjøres en vurdering av trafikksituasjon for å kartlegge eksisterende belastning på 

vegnettet, økt belastning som følge av utbyggingen, kjøremønster osv. Avhenging av omfanget 

av utbyggingen og resultat av trafikkvurderingen, vil ev. tiltak i krysset med rv. 502 bli vurdert. 

Statens vegvesen skal sikre kontroll med alle tiltak som berører det overordnede vegnettet. 

Videre er det også Statens vegvesen som gir brukstillatelse til avkjørsler og kryss på riks- og 

fylkesvegnettet. Det samme gjelder søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsler/kryss. 

Dette skal sikres gjennom reguleringsbestemmelsene til planen.  
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Kommentar: 

 

Det er sikret i bestemmelsene at kryss ved rv. 502 med tilhørende gang- og sykkelveg skal være 

ferdig opparbeidet i henhold til godkjente planer før byggetillatelse innenfor planområdet blir 

gitt. Det er utarbeidet en trafikkvurdering som vedlegges. 

Det er sikret kontroll/godkjenning v/ Statens Vegvesen i reguleringsbestemmelsene. 

 

Brev fra Kystverket vest, datert 30.04.12: 

Det må ikke planlegges begrensninger som kan komme i konflikt med merkesystemet og 

fremkommeligheten i farleden.  

Det må tas med i reguleringsbestemmelsene at tiltak i sjø som faller inn under havne- og 

farvannslovens bestemmelser, skal godkjennes av havnemyndighet.  

 

Kommentar: 

Det planlagte området vil ikke komme i konflikt med merkesystem og fremkommeligheten i 

farleden. Det er i planen vist regulert farled, som i dag.  

Det er sikret i bestemmelsene at tiltak i sjøen skal godkjennes etter bestemmelsene i havne- og 

farvannsloven. 

 

Brev fra Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, datert 20.04.12: 

Rogaland fylkeskommune har ingen vesentlige merknader. Stavanger sjøfartsmuseum 

understreker imidlertid at det er potensial for kulturminner i sjøområdene, og at dersom planen 

legger opp til inngrep i sjøen, må museet gjennomføre befaring for å avklare om planene 

kommer i konflikt med automatisk freda kulturminner under vann. 

 

Kommentar: 

Det er avklart i e-post datert oktober 2013 fra Stavanger Maritime Museum, at det ikke er 

nødvendig med marinarkeologiske undersøkelser. 

 

Brev fra Rogaland fylkeskommune, regionalplan, datert 14.05.12: 

Da sjøretta næringsareal er sterkt begrenset i fylket, oppfordres det til å prioritere denne typen 

næringer i området. Det tilrådes at Eigersund kommune og forslagsstiller tilrettelegger for 

utnyttelse av synergieffekter ved samlokalisering av lignende næringsvirksomheter i klynger. Da 

området ligger nær sentrum bør det legges til rette for arbeidsplassintensive virksomheter. 

Det forutsettes at det legges til rette for sykkel som fremkomstmiddel for ansatte ved bedriftene 

som etablerer seg, både i forhold til trygge adkomstforhold og sykkelparkeringsplasser. 

Sykkelparkeringsdekning per 100 m² bør være på samme nivå som parkeringsdekning for bil.  

Det legges vekt på estetiske løsninger, som ikke forringer verdien av innseilingen til Egersund 

nordfra. 

Det må gjennomføres en støyfaglig utredning for planområdet.  

Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsundersøkelse.  
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Kommentar: 

I bestemmelsene er det sikret krav om parkeringsplass for biler og sykler.  Det er også lagt vekt 

på god estetisk utforming av bebyggelsen. Det er gjennomført en støyfaglig utredning som 

vedlegges. Støykrav er sikret i bestemmelsene.  

Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegges. 

 

E-post fra Fylkesmannen i Rogaland, sendt 11.05.12 

Reguleringsplanen må utformes i samsvar med kommuneplanen til Eigersund. 

Man minner om at planen skal vurderes i forhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking i 

naturmangfoldloven §§ 8-12. Det skal til planen gjennomføres konkrete 

vurderinger/undersøkelser til hver enkelt av nevnte 5 paragrafer, og som skal synliggjøres i 

planbeskrivelsen eventuelt i bestemmelser/plankart. 

 

Støy er et viktig tema i planen. Både i avgrensning og bestemmelser skal retningslinjene i T-1442 

legges til grunn og gis en juridisk binding. 

 

For et slikt næringsområde som baserer seg på en utfylling, vil det være helt vesentlig å vektlegge 

god landskapstilpasning for fyllingen/landarealet, både i forhold til landskapsform, men og i 

forhold til omkringliggende bygningsmiljø etc. Det å sikre god estetikk for hele planområdet vil 

være viktig å sikre i planen. Bygningsmasse og annen opparbeiding på arealet må i form og volum 

etableres i respekt for omkringliggende miljø. 

 

Avvik fra kommuneplanen, og mangler i planen i forhold til naturmangfold, støy og estetikk, vil 

kunne gi innsigelse til planen. 

 

Kommentar: 

Det vises til konsekvensutredning utarbeidet i forbindelse med regulering av området til industri 

hvor blant annet temaene landskap, naturmangfold og støy er utredet.  

 

E-poster fra Kaj Waldeland i Hellvik Hus Hellvik AS, sendt 13.04.12 og 16.04.12: 

Som prosjektleder for Egersund Seilforening sitt nye Seilsportanlegg på Nysundhalsen, har han en 

kommentar til varsel om oppstart. Egersund Seilforening har utarbeidet reguleringsplan for 

Nysundhalsen og Kattavika til nytt seilsportsenter. Reguleringsplanes begrensning for 

Langholmen bør avgrenses til begrensningen til vår plan for Nysundhalsen, slik at disse to 

planene ikke ”overlapper” hverandre.  

 

Ønsker å få tilsendt korrespondanse til naboer i sakens anledning.  

Hva er tenkt planbegrensning mot nord (Nysundhalsen)? 

Ønsker å få tilsendt et kart som viser tenkt planbegrensning. 
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Kommentar: 

Planavgrensningen er lagt sammenfallende med planavgrensningen til reguleringsplan for 

Seilsportsenteret. Reguleringsplan for Langholmen overlapper dermed ikke reguleringsplan for 

Seilsportsenteret. 

Det er kommet inn merknader fra berørte naboer i saken, men disse blir ikke besvart direkte. 

Merknadene kommenteres i stedet for i planbeskrivelsen.  

Seilforeningen har fått tilsendt kart som viser planbegrensningen.  

 

E-post fra Peter Steiner, sendt 11.05.12: 

Deres oppdragsgiver eier ca 10 % av industriareal Nybuktens strandlinje.  

Eier av gnr. 47 bnr. 63 er positiv til at industriarealet blir utnyttet, men som eier av over 50 % av 

industriarealets strandlinje, bør investor avklare eierforholdene i Nysundbukten før oppstarting 

av detaljregulering. 

Eiendommen vil, i løpet av 2012, bli et legat. Det vil si: eiendommen kan ikke selges. 

Eiendommens midler skal disponeres gjennom legatet. 

 

Kommentar: 

Dette dreier seg om privatrettslige forhold som bør avklares gjennom dialog mellom partene 

uavhengig av plansaken. 

 

Brev fra Ebba Helena Jackobsen , datert 24.06.12: 

Nysundbukten er en privat bukt. Derfor er det vassdragslovens bestemmelser som angir 

grensene.  

Jackobsen er positiv til utbygging, men negativ til detaljreguleringsplanen før eiendomsgrensene 

er oppgått.  

Eiendommen gnr. 47 bnr. 63 kan ikke selges. Eiendommen blir dagbokført som et legat hvor 

inntektene skal fordeles til 3 stk. institusjoner. Legatets eiendommer kan ikke selges. Legatets 

tomter på Nysundfjellet, Nysundbukten og den 25 meter lange båthavnen kan leies.  

 

Kommentar: 

Dette kommer inn under privatrettslige forhold. Oppdragsgiver har vært i kontakt med eierne.  

 

E-post fra Gro og Frank Haugsengen for Aase Vårlid, sendt 08.05.12: 

De viser til at fritidsboligen har eksistert siden 1950, og har vanskelig med å forstå hvilket 

bruksområde eiendommen deres skulle få til industriformål.  

De skriver videre at det er observert flaggermus på eiendommen, og viser i denne sammenheng 

til et utdrag Bonnkonvensjonen og Eurobats, som i korte trekk omhandler vern av flaggermus. 

De ber om at det, under reguleringsarbeidet, tas hensyn til saken på en slik måte at 

forpliktelsene i ovennevnte utdrag blir ivaretatt. 

Til slutt viser de til et utdrag av deres og naboenes kommentarer til kommuneplanen.  
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Kommentar: 

Ecofact har foretatt observasjoner av flaggermus. Det er få observasjoner, og kun av en vanlig 

art. Kommentarer til kommuneplanen er behandlet tidligere.  

 

E-post fra naboene til Langholmen v/Terje Aarsland, sendt 16.05.12: 

Man viser til en hel del skriv som tidligere er sendt kommunen i forbindelse med siste 

kommuneplanrevisjon. Disse skrivene argumenterer omfattende og grundig for momenter som 

kan anføres mot planene om industriområde på Langholmen med tilhørende havneområde og 

jernbanespor. 

 

Kommentar: 

Kommuneplanprosessen ble gjennomført uten at naboene nådde fram med sin argumentasjon. 

Det videre arbeid med detaljering i form av reguleringsplan skal nå ta utgangspunkt i vedtatt 

kommuneplan. Det er ikke grunnlag for ”omkamp” om arealbruken nå i reguleringsfasen.  

 

E-post fra Arnhild Håland, sendt 14.06.12 

Vedrørende detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Langholmen, Eigersund kommune – 

endret plan. Hun protesterer på den justerte plangrensen, også på at hennes eiendom blir 

omregulert til industri. Hun har bodd på eiendommen siden 1969. I alle år har de hatt båt, og 

ønsker ikke å bli fratatt muligheten til å komme på sjøen.  

 

Kan ikke se av kartet om man blir sperret inne. 

På eiendommen er det båthus og 22 båtplasser som leies ut, og som hun vil miste når 

eiendommen blir regulert til industri. 

 

Kommentar: 

Foreliggende forslag til reguleringsplan forholder seg til kommuneplanen som ikke har tatt 

hensyn til eksisterende bruk til båthus/båtplasser. Det er først på det tidspunkt 

reguleringsplanen blir gjennomført for denne delen av planområdet, at eksisterende bruk må 

opphøre. Forut for dette må det gjennomføres forhandlinger med eierne. 

 

Brev fra Felles Brukerutvalg i Eigersund, datert 30.04.12: 

Ingen merknader 
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PLANENS KONSEKVENSER 

 

Landskapstilpasning 

Planforslaget representerer en videreføring av intensjonene i kommuneplanen. Landskapet vil 

endre karakter ved at Langholmen og arealene på land vil bli nedsprengt til kote 2,3 samtidig 

med at mellomliggende sjøområde fylles igjen. Fjellskjæringen mot øst vil bli dekket med 

bebyggelse og blir lite synlig. Inntrykket og synligheten av planlagt ny bebyggelse vil bli betydelig 

neddempet ved plasseringen inn mot fjellskjæringene og Gamle Eigerøyvei.  

I konsekvensutredning står det at lokalisering, retning og høyde er forholdsvis godt tilpasset 

terrengformene, men de sørligste byggene i planen synes likevel å være noe i overkant høye i 

forhold til bakenforliggende bebyggelse. Også bygningsvolum er noe dårlig tilpasset den stedlige 

byggetradisjonen. Store bygningsvolum i en smal og intim landskapskorridor byr også på 

skalamessige og visuelle utfordringer.  

 

I konsekvensutredning kapittel 7 er landskapstilpasning vurdert både for 0-alternativet og 

hovedalternativet. 0-alternativet, dvs. en fortsettelse av dagens situasjon, er vurdert til middels 

negativt omfang og middels negativ konsekvens. Hovedalternativet er vurdert til å medføre 

middels – stort negativt omfang og tilsvarende middels – stor negativ konsekvens i driftsfasen. 

Hovedalternativet medfører et marginalt større virkningsomfang og konsekvensnivå enn 0-

alternativet. 

 

Som avbøtende tiltak med tanke på landskapstilpasning ble det foreslått i KU å ta felt I2 ut av 

planforslaget. Da vil omfanget av kaiarealet reduseres og det blir to færre næringsbygg. 

Omfanget og konsekvens av planforslaget vil da komme på samme nivå som 0-alternativet.  

 

Med tanke på å oppnå god næringsutnyttelse innenfor planområdet, samtidig som 

virkningsomfang og konsekvensnivå kun vil bli marginalt lavere, ønsker ikke Langholmen As å ta 

felt I2 ut av planforslaget. I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav som vil sikre estetisk gode 

løsninger.  

 

Nærmiljø 

Planforslaget innebærer at et stort sjøområde fylles ut og omgjøres til område for 

industri/lager/havneterminal. Området er planlagt planert på kotenivå 2,3 som ivaretar sikkerhet 

ved 200 års stormflo. I deler av området må det foretas utsprengning for å komme ned på nivå 

2,3. Utsprengte masser vil bli benyttet til utfylling. I tillegg må det tilføres betydelige mengder 

fyllingsmasser. Man regner med at disse i hovedsak vil bli tilført ved biltransport. Dette vil gi 

konsekvenser i form av betydelig mengde tungtransport på vegnettet. Hvorvidt masser også vil 

bli tilført sjøvegen har man i dag ikke oversikt over. Det er område I1 som først vil bli tatt i bruk. 

Bygninger som er krysset ut på plankartet vil bli fjernet. Det samme vil gjelde eksisterende 

båthavn for småbåter. Eksisterende lagertank skal bestå.  
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Konsekvensutredningen foreslår avbøtende tiltak om å fjerne I2. Langholmen AS ønsker ikke å ta 

felt I2 ut av planforslaget. 

 

Trafikk  

Ihht. kapittel 6 «Trafikk» i Konsekvensutredningen vil det ikke oppstå kapasitetsproblemer på 

vegnettet og da spesielt kryss med rv. 502 i forbindelse med utbygging av planområdet. Ettersom 

det er en relativt høy andel tungtrafikk i området anbefales det anlagt gang- og sykkelsti langs 

Gamle Eigerøyveien som et avbøtende tiltak. I tillegg til gang/sykkelveg fra rampen opp mot 

Eigerøy bru og frem til avkjørsel til utbyggingsområdet. Gang-/sykkelsti langs Gamle Eigerøyveien 

er ivaretatt i planforslaget, og det er stilt rekkefølgekrav til at det skal opparbeides gang-

/sykkelveg fra g/s langs rv. 502 (rampe opp mot Eigerøy bru) frem til industriområdets avkjørsel.  

 

Støy 

Det er også vurdert støykonsekvenser i vedlagte foreløpige støynotat fra Sinus. Det indikeres at 

støygrenser kan bli overskredet på kveld og natt. Det er dermed behov for regulering av 

driftstid/støykilder og skjerming for å tilfredsstille retningslinjene angitt i T-1442. 

Bygningsmassen er planlagt slik at den danner en støyskjerm mot nabobebyggelsen i øst. Mot 

nabobebyggelsen i vest på Eigerøy er det vanskelig å skjerme, men her er avstanden større. Det 

må påregnes at et område av denne typen kan gi noe støy. Avbøtende tiltak må vurderes 

nærmere på grunnlag av støyberegninger basert på konkret utbyggingsprosjekt på det tidspunkt 

utbyggingen skal realiseres.  

 

Støv 

I henhold til kapittel 14 «Støv» i konsekvensutredningen kan noe støvdannelse forekomme på 

anleggsområder hvor det deponeres stein-, grus- og jordmasser og langs adkomstveg til området. 

Støvomfanget avhenger blant annet av hvor omfattende anleggsaktiviteten er og type masse 

som deponeres. Som avbøtende tiltak foreslås det derfor å utarbeide en egen 

Miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsperioden. Langholmen AS ønsker ikke krav om 

utarbeidelse av MOP. 

 

Naturmiljø 

Naturmiljø er vurdert både for 0-alternativ og hovedalternativ i konsekvensutredningen kapittel 

9. Planområdets landareal er i dag sterkt preget av menneskelige inngrep. 0-alternativet 

forventes å medføre fortsettelse i forhold til dagens situasjon, og vurderes til intet omfang og 

ubetydelig konsekvens.  

 

Naturmiljø - terrestrisk del 

Hovedalternativet innebærer direkte nedbygging av vegetasjon, men det er ikke registrert 

verdifull vegetasjon innenfor planområdet. For bergand, fiskemåke og beiteområde for andefugl 

vurderes konsekvensen til lite negativ, mens for svartand vurderes konsekvensen til middels 

negativ.  
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Naturmiljø – marin del 

Hovedalternativet innebærer at det blir fylt masser i store deler av planområdet. Arealet 

avgrenset som gyteområdet for torsk vil ikke bli utfylt, men i de aktuelle utfyllingsområdene vil 

leveområdene for ål, østers og sjøørret gå tapt. Planområdet utgjør kun en liten del av et større 

leveområde for disse artene. For rødlisteartene ål og østers er bestanden i planområdet 

marginal. For torsk vil det antatte gyteområdet bestå, men en utfylling nær området vil få 

betydning for strømningsforhold og endre konkurranseforhold med andre marine organismer.  

 

Konsekvensen for gyteområde for kysttorsk vurderes til stor negativ. Det foreslås derfor 

avbøtende tiltak om å ta ut I2 av planen. Langholmen AS ønsker å beholde planen slik som først 

foreslått, og ikke ta I2 ut av planen. 

 

Boligbebyggelse og naboer 

Det er foretatt innmåling av kotehøgder for utsiktsvinduer for bolighusene øst for planområdet. 

Høgden av planlagt bebyggelse er tilpasset disse høgdene slik at den horisontale utsikten fra 

boligene skal påvirkes negativt i minst mulig grad. 

 

Forholdet til boligbebyggelse og naboer vurderes i kapittel 8 i konsekvensutredningen I innspill 

fra naboer i varslingsfasen påberoper man seg sjenanse og verdiforringelse av sine 

boligeiendommer. Konsekvensutredningen sier videre at for boligbebyggelse og naboer vil en 

oppgradering av planområdet ha en viss positiv effekt, da området i dag er noe «rotete», 

forfallent og uferdig. Planlagt utbygging vil ikke føre til en forringelse av solforhold på 

utearealene til eksisterende bebyggelse. Foreslått avbøtende tiltak er å ta felt I2 ut av 

planområdet. Langholmen AS ønsker ikke å ta I2 ut av planen. 

 

Energi 

Det er foreløpig ikke tatt stilling til energibehov og løsninger for energi da det ennå ikke er 

avklart hvilke typer virksomhet som vil etablere seg i området. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

I henhold til konsekvensutredning kapittel 10medfører tiltaket ingen konsekvenser for kulturminner eller 

kulturmiljø.  

Nærmiljø og friluftsliv 

Deler av området vil ved utbygging miste sin verdi som rekreasjonsområde. Barn og unges 

interesser blir ikke ivaretatt ved denne etableringen. Det bør tvert imot av sikkerhetsårsaker 

iverksettes tiltak slik at området ikke blir benyttet av barn/unge. 

 

Grunnforhold og forurensning 

I henhold til konsekvensutredning kapittel 12 «Grunnforhold og forurensning» er det gjort 

undersøkelser som viser at de marine sedimentene som ligger rundt Langholmen, er forurenset. 

På land på Langholmen finnes det forurenset grunn som følge av industrivirksomhet før og nå. 

Konsekvensutredningen sier videre at utbygging i henhold til hovedalternativet vil medføre at 
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forurensede masser på land og forurensede mudringsmasser under vann må fjernes. Dette utgjør 

stor risiko for spredning av finstoff og forurensede sedimenter.  

 

Det må gjøres tiltak for å nå miljømålet som er «god økologisk» og «god kjemisk» tilstand. 

Vedvarende bruk av Langholmen slik området er i dag vil gi uendret eller forverret miljøtilstand i 

sundet. I henhold til konsekvensutredningen er forurensningsrisikoen vurdert som akseptabel så 

lenge nødvendige tiltak utføres. Med utgangspunkt i temaet grunnforhold og forurensning 

vurderes utbygging av Langholmen som et positivt tiltak. 

 

Forslagsstiller foreslår at forurensede masser på land og i vann kan tildekkes. 

 

Havne – og farvannsinteresser 

Havne- og farvannsinteresser er beskrevet i kapittel 15 i konsekvensutredningen.  

Den vestre siden av det planlagte kaiområdet vil vende mot et smalt parti av den nordlige 

innseilingen til Egersund. Dette vil legge begrensninger på hvor store båter som kan manøvrere 

inn til kai. Anløp av store skip kan føre til at det oppstår situasjoner der fritidsbåter kommer for 

tett innpå nyttetrafikken.  

 

Det er i konsekvensutredningen foreslått avbøtende tiltak under temaet Havne- og 

farvannsinteresser. Det gjøres ikke endringer i bestemmelsene i henhold til dette, men tas til 

etterretning.  

 

Samfunnsmessige virkninger 

Samfunnsmessige virkninger er utredet i kapittel 16 «Samfunnsmessige virkninger».  Temaet som 

utredes er hvilken samfunnsmessig betydning det har at tiltaket gjennomføres, og konsekvenser 

av at det ikke gjennomføres. I henhold til kapittelet er kommunen interessert i at området 

bebygges. Sett fra samfunnsmessig ståsted er næringsområdet et område med potensiale for 

havneformål og mer kaikapasitet. Området vil trolig være attraktivt for bedrifter i og rundt 

Egersund som ønsker større og mer egnede lokaler. Flytter sentrumsnære industri- og lager 

bedrifter til Langholmen, frigjøres samtidig attraktive arealer i Egersund sentrum. En 

bygningsmasse på I1 på 25 000 – 30 000 m² BRA gir imidlertid rom for mange bedrifter og et 

stort potensiale for industri-, lager- og kontorarbeidsplasser. 

 

Hvilke havneaktiviteter som kan være aktuelle på Langholmen er det foreløpig ikke mulig å si noe 

konkret om. Eierne ønsker, i følge kap. 16 i KU, å undersøke mulighetene for mindre lager- og 

forsyningsaktiviteter i forbindelse med seismikk og leteboring sør i Nordsjøen.  

 

Risikoanalyse 

Det er i forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen utarbeidet en ROS-analyse. I 

konklusjonen i konsekvensutredningen kapittel 17 «Risikoanalyse» vurderes risikoen som 

akseptabel da potensielle uønskede hendelser for mennesker, ytre miljø og 3. part har 
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lav/akseptabel eller betydelig risiko. For hendelser som havner i ALARP-området (gult område i 

risikomatrisen) med betydelig risiko, må risikoreduserende tiltak vurderes. 

 

Generelt 

Her får man etablert et stort og godt industriområde som gir mulighet for sjøverts trafikk i et 

skjermet og godt område for havneformål. Samtidig legges det til rette for jernbanespor ned til 

havneområdet. Området er således skreddersydd i forhold til å få godstrafikk bort fra veger og 

over på båt og jernbane. Det gir store miljøgevinster og også forbedret trafikksikkerhet på 

vegnettet. 

 

Gjennomførbarhet  

En kan ikke se at reguleringen vil få økonomiske konsekvenser for kommunen. For utbygger vil 

det bli en betydelig kostnad å tilrettelegge området, både med det store omfanget av 

massetilførsel og de pålagte rekkefølgekrav. Prosjektet er likevel vurdert som lønnsomt totalt 

sett.  

 

 

 

Stavanger, 20.11.15 
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Fra: Sageidet, Morten <fmromos@fylkesmannen.no> 

Sendt: 27. oktober 2015 13:46 

Til: Dag Kjetil Tonheim 

Emne: Referat for reguleringsplan Langholmen 

 

Hei 

 

Fylkesmannen har ingen merknader til referatet slik det nå foreligger fra drøftingsmøtet mellom 

Eigersund kommune og Fylkesmannen 17.09.2015. 

 

----------- 

  

Detaljregulering og konsekvensutredning for industri- og havneområde på Langholmen 

  

I brev datert 03.09.2015 fremmet Fylkesmannen i Rogaland innsigelse til reguleringsplan for industri og 

havneområde på gnr. 47 bnr. 26 mfl. på Langholen i Eigersund kommune. Innsigelsen ble bl.a. begrunnet 

med at utfylling ville representere bl.a. en fare for å utrydde en lokal torskestamme, negative 

konsekvenser for flatøsters og sjøørret. Det vises til kartlegging av biologiske verdier ved Langholmen 

utarbeidet av Ecofakt datert 29.08.2012. Insigelsen gjelder både område  I1 og I2. 

                                                               

Fylkesmannen kan akseptere avgrensning av «industri/havneterminal» i planalternativ 2 på vilkår av at 

formålsgrensen blir yttergrense for byggetiltakene. Dette vil medføre at det ikke åpnes for utfylling eller 

andre byggetiltak/terrengtiltak på utsiden av formålslinjen , verken over eller under havoverflaten. 

Kailinjen må fundamenteres/opparbeides på en måte som sikrer at kaifronten ikke går lenger ut enn 

formålsgrensen. Dette må innarbeides i bestemmelsene til planen. 

  

Konklusjon og oppsummering:  

Eigersund kommune aksepterer at planområdet avgrenses i tråd med planalternativ 2, men der det ikke 

skal åpnes for utfylling eller andre byggetiltak/terrengtiltak på utsiden av formålslinjen , verken over eller 

under havoverflaten. Kailinjen må fundamenteres/opparbeides på en måte som sikrer at kaifronten ikke 

går lenger ut enn formålsgrensen. Dette må innarbeides i bestemmelsene til planen. Område I2 tas ut av 

planen i tråd med anbefalingene i konsekvensutredningen. 
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Morten Sageidet 

plankoordinator 
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Dag Kjetil Tonheim Plansjef SPK/SEN 

 

 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for 

Langholmen gnr. 47 bnr. 26 m.fl. 

- utvikling av indutri og havnevirksomhet 

 

I sitt møte 09.09.2015 har Felles brukerutvalg behandlet sak 032/15 – Referatsaker til Fellles 

brukerutvalgs møte 09.09.15: 

RS 16 – Høring og offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for  

 Langholmen gnr. 47 bnr.26 m.fl. – utvikling av industri og havnevirksomhet 

 

 

Felles brukerutvalgs vedtak den 09.09.15: 

 

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

   ----------------------------------- 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Haugstad, Randi 

Politisk sekretær 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Egersund 03.09.2015 

 

Til Dag Kjetil Tonheim 

Plansjef Eigersund kommune 

 

 

 

Ad høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for 

Langholmen gnr. 47 bnr. 26 m.fl. - utvikling av industri og havnevirksomhet 

 

Viser til tidligere naboskriv og til epost datert 17.12.2012: 

 

Til Dag Kjetil Tonheim, plansjef Eigersund kommune. 

Viser til B & G/ Seabrokers sine planer for Langholmen.  

 

Vi naboer protesterer på det sterkeste mot planene. Her har man ikke lagt vekt på 

landskapstilpasning, verken i forhold til omliggende boligmiljø eller landskapsform, det 

er overhodet ikke tatt estetiske hensyn, bygningsmassen er massiv i volum, form og 

høyde, stenger for naboers utsikt. Det vises total mangel på respekt for omkringliggende 

miljø. Det er heller ikke tatt hensyn til naturmangfold, f. eks. gyteplass for torsk. 

Fortsatt er det ikke sagt noe om hva området og den svære bygningsmassen skal brukes 

til. Vi reagerer også på at man fullstendig neglisjerer at det er andre som faktisk eier 

eiendommer som inngår i planområdet, det har ikke vært noen form for kontakt med 

naboene som har eiendom på området. Vi etterlyser tegninger som viser høyde på 

bygninger i forhold til omkringliggende boliger. Vi oppfordrer Eigersund kommune til å 

vise at de ønsker/ har vilje til å ivareta også naboene sine interesser, ikke bare 

utbyggers.  

 

Mvh Terje Aarsland 

På vegne av naboene til Langholmen 

 

 

 



Det foreligger nå en grundig konsekvensutredning utarbeidet i desember 2014 av Ecofact som 

i stor grad omhandler og gir støtte til innvendinger som vi naboer har holdt fram i nærmere 

10år. B&G har fylt ulovlig, og virksomheten har vært til stor plage for naboene i mange år. Vi 

har vært sjenert av støy, støv, trafikk mm. Vi synes derfor at det er på tide av hensynet til 

naboene blir vektlagt.  

 

Vi ber innstendig om at høyden på planlagte bygninger reduseres.  

Videre ber vi om at felt I2 (nordlig del) tas ut av planen. 

 

Vi viser her til utdrag fra Eigersund kommune sine reguleringsbestemmelser for Langholmen:  

 

 § 3 FELLESBESTEMMELSER 

4.2 Bebyggelsen skal estetisk tilpasses og utformes harmonisk både i forhold til 

naboskapet og annen bebyggelse som oppføres i området. 

4.4 Anlegg og bygninger skal gis en estetisk tiltalende utforming og være godt tilpasset 

landskapet.  

10.5 Det stilles høye estetiske krav til utforming av både bygninger og utendørsanlegg. 

 

Vi mener at planene ikke oppfyller disse kravene, og at de også derfor ikke kan godkjennes av 

kommunen slik som de foreligger. 

Til slutt viser vi til utdrag fra Ecofact sin rapport 398 som vi mener underbygger naboene sine 

innvendinger på en god måte.  

 

Mvh Terje Aarsland 

På vegne av naboene til Langholmen 

 

 

 



Detaljregulering av Langholmen, Eigersund kommune  

Konsekvensutredning 

Ecofact rapport: 398 

 

2 SAMMENDRAG 

 

Området fungerer som gyteområde for torsk. Bestanen av kysttorsk har hatt stor 

tilbakegang de siste årene og gyteplasser for kysttorsk gis stor verdi. Det er registrert 

rødlisteartene østers og ål i planområdet. Planområdet er ikke spesielt viktig for disse to 

artene, men i henhold til anvendt metodikk, får begge stor verdi.  

 

Konsekvenser 

Planene vil medføre etablering av en stor kaiflate og store bygningsvolum som er 

forholdsvis dårlig landskapsmessig stedstilpasset, og som er skalamessig i ubalanse med 

landskapsrommet og miljøet det ligger i. Lokaliseringen til et trafikkmessig knutepunkt 

gjør at tiltaket vil være godt synlig for mange mennesker. Tiltaket vil medføre en 

betydelig endring av landskapskarakteren, og framstå som lite tilpasset nærmiljø og den 

forholdsvis smale landskapskonteksten. 

 

For torskens gyteområde vil tiltaket ha stort negativt omfang og stor negativ 

konsekvens. 

 

De nordlige arealene av planområdet får de største negative konsekvensene for 

friluftsliv og nærmiljø som en følge av tiltaket. Dersom småbåthavna må fjernes eller 

reduseres, samtidig som områdene i sjøen nord for Langholmen forstyrres, vil dette gi 

negative konsekvenser for friluftsliv knyttet til fiske både fra land og fra småbåter. For 

den nordligste hytta blir også konsekvensen betydelig, middels negativ, fordi den per i 

dag er noe beskyttet av skogvegetasjon rundt og har god tilgang til sjøen. I farleden 

gjennom Nysundet vurderes tiltaket å gi middels til stor negativ konsekvens fordi 

verdien av disse beskyttede sjøområdene på innsiden av Eigerøya er vurdert å ha stor 

verdi. Videre fordi tung skipstrafikk vurderes å gi relativt stor negativ virkning for 



fritidsbåtutfart i dette området. En samlet vurdering av tiltaket tilsier middels negativt 

omfang og middels negativ konsekvens i forhold til nærmiljø og friluftsliv.  

 

4.2.1 Reguleringsformål og arealoppstilling 

Planområdet består av flere eiendommer. Innenfor omsøkt planområde finnes det i dag 

flere bygg, hytter samt småbåtanlegg. Disse skal fjernes i forbindelse med ny plan og 

nytt utvidet industriområde. 

 

7.10.5 Driftsfasen  

I forhold til det smale landskapsrommet mellom de relativt markerte fjordsidene er også 

kaiarealet noe uforholdsmessig stort, da kaiflaten vil være vesentlig bredere enn 

gjenværende sund og lei. Skalamessig vil tiltaket derfor være noe i ubalanse med 

omgivelsene. En stor, plan flate vil også stå i kontrast til de varierte landformene i 

influensområdet ellers, der det er betydelig variasjon i både småformene og 

storformene. 

Dette gjør i sum at tiltaket vil være forholdsvis dårlig stedstilpasset. Tiltaket vil samlet 

medføre en vesentlig endring av landskapskarakteren i området. 

 

Bygninger og bygningsvolum  

Bygningene har en tilbaketrukket plassering inn mot land, der terrenget begynner å 

stige. Lokalisering, retning og høyde på byggene er forholdsvis godt tilpasset 

terrengformene. De to byggene innenfor felt I2 er planlagt med maks byggehøyde på 

kote 15, mens maks høyde på de fire byggene i felt I1 er planlagt med kotehøyder fra 12 

til 27, etter planbeskrivelsen tilpasset utsikten fra naboer. De tre sørligste byggene i 

planen synes likevel å være noe i overkant høye i forhold til bakenforliggende 

bebyggelse. Fotomontasjen i figur 7.9 illustrerer at disse nærmest vil tangere 

høydenivået til de bakenforliggende bygningene. Også bygningsvolum er noe dårlig 

tilpasset den stedlige byggetradisjon, som i hovedsak domineres av alminnelige 

bolighus. Selv om det er eksempler på store næringsbygg i nærområdene, er det likevel 



noe uheldig å medvirke ytterligere til denne trenden. Store bygningsvolum i en smal og 

intim landskapskorridor byr også på skalamessige og visuelle utfordringer. 

 

Omfang  

Oppsummert vil planene medføre etablering av en stor kaiflate og store bygningsvolum 

som er forholdsvis lite stedstilpasset, og som er skalamessig i ubalanse med 

landskapsrommet og miljøet det ligger i. Lokaliseringen til et trafikkmessig knutepunkt 

gjør at tiltaket vil være godt synlig for mange mennesker. Tiltaket vil medføre en 

betydelig endring av landskapskarakteren, og framstå som lite tilpasset nærmiljø og den 

forholdsvis smale landskapskonteksten. 

 

7.11 Forslag til avbøtende tiltak  

Det foreslås å ta felt I2 (nordlig del) ut av planen. Dette vil redusere størrelsen på 

kaiflaten betydelig. Samtidig vil det åpne opp fjordpassasjen en hel del, slik at ikke 

fjorden og leia framstår som en sammenhengende smal korridor. (Å ta felt I2 ut av 

planen vil også ha gunstige virkninger i forhold til andre tema, blant annet gyteområde 

for kysttorsk, se kap. 9). Dersom felt I2 tas ut av planen, og kun felt I1 bygges ut, vil 

omfanget av utfylling i sjø, og følgelig størrelsen på kaiarealet, reduseres betydelig. Det 

blir da også to færre store næringsbygg. 

 

 

8 BOLIGBEBYGGELSE OG NABOER 

 

8.4 Vurderinger  

Visuelle virkninger  

Tiltaket, med etablering av en stor flate kaiareal i sjø og tilhørende store næringsbygg, 

vil medføre en vesentlig endring av det fysiske miljø. Tiltaket vil være meget visuelt 

dominerende for alle naboer med mer eller mindre direkte innsyn til planområdet 

innenfor en ikke nærmere angitt avstand. Den visuelle dominansen, og følgelig 

sjenansen, vil naturlig nok være størst for de nærmeste naboene. 

 

 

 



Gamle Eigerøyveien 

Ulempen er at selv om hensynet til boligene er forsøkt ivaretatt med foreslått 

makshøyde, er likevel flere av bygningene såpass høye at de vil delvis skjerme for 

utsynet. Dette gjelder først og fremst de tre sørligste bygningene. Disse vil trolig 

medføre en viss barrierevirkning og sperre for deler av sjøutsikten fra flere av boligene. 

Parkering på taket av den nordligste av bygningene i felt I1 er eksempel på god 

arealutnyttelse, men er ikke nødvendigvis det man ønsker å ha utsikt til fra egen bolig 

like ved. 

 

Oppsummering/konklusjon  

Oppsummert vil (minst) 11 bolighus og fem fritidseiendommer ha direkte utsyn til et 

stort havne- og næringsområde i deres umiddelbare omgivelser. Disse eiendommene vil 

bli betydelig visuelt berørt, i en slik grad at det kan oppleves som å være til stor 

sjenanse og en vesentlig forringelse av deres nærmiljø. 

 

Attraktivitet  

Store deler av planområdet er avsatt til næring, industri og havneformål i gjeldende 

kommuneplan for Eigersund. Kommuneplanen legger føringer for videre 

arealplanlegging i området, og det er ikke grunnlag for «omkamp» om formålet i 

forbindelse med reguleringen. Likevel er det mange tenkelige måter å utnytte området 

på i tråd med formålet i kommuneplanene, og det bør legges vesentlig vekt på å finne 

løsninger som tar hensyn til at man her befinner seg svært nær boliger, 

fritidseiendommer og viktige kommunikasjonslinjer langs veier, fjord og lei. Avhengig 

av hvordan området opparbeides og tilrettelegges, og hvilke typer næring og industri 

som etableres, vil dette kunne medføre større eller mindre virkninger for områdets 

attraktivitet og forringelse av bomiljø. Problemstillingen gjelder derfor ikke bare 

hensynet til naboene og deres subjektive opplevelser av tiltaket, men også om positiv 

eller negativ stedsutvikling.  

Tendensen i samfunnsutviklingen generelt er at havner, verft, verk, prosess- og annen 

tungindustri og større lagerkompleks flyttes vekk fra bysentra og områder der folk bor, 

mens en blanding av bolig og næring som kontorer og butikk anses som mer akseptabel. 

Hensyn til bomiljø er den viktigste årsaken til dette.  

 

 



8.5 Forslag til avbøtende tiltak  

Virkningene for boligbebyggelse og naboer har i stor grad sammenheng med 

vurderingene av landskapsvirkninger som ble gjort i kapittel 7. Også for dette temaet vil 

følgelig det mest betydningsfulle tiltaket være å ta felt I2 ut av planen.  

Andre og mindre omfattende tiltak, men som likevel vil kunne ha en viss betydning, bør 

tas i samråd med berørte naboer. 

 

9 NATURMILJØ 

9.4.3 Marin del 

Gyteområde for torsk  

Det er imidlertid lokalt kjent at området er gyteområde for torsk. Etter samtaler med 

lokale ressurspersoner er gyteområdet beskrevet til å være avgrenset i området nord for 

Langholmen, på ca. 2-6 meters dyp (Erling Svendsen pers. medd.). Gyteområdet 

sammenfaller med området bestående av blokk og stor stein observert under befaringen. 

Dagens kunnskapsgrunnlag tilsier et begrenset gyteområde like ved Langholmen (figur 

9.10). Det er i tråd med «føre var prinsippet» i Naturmangfoldloven å ikke vurdere 

området som større på bakgrunn av datamangel. Et mindre gyteområde vil være mer 

sårbart som følge av en utbygging. 

 

Oppsummering verdi for marin del  

Området fungerer som gyteområde for torsk. Bestanden av kysttorsk har hatt stor 

tilbakegang de siste årene og gyteplasser for kysttorsk gis stor verdi. 

 

9.7 Avbøtende tiltak  

Tas I2 ut av planene vil negativt omfang og konsekvens reduseres. Vurderingene rundt 

gyteområde til torsken baserer seg på indirekte virkninger og ikke på direkte 

arealbeslag. Reduksjon av de indirekte virkningene vil være betydelig ved uttak av I2 og 

anbefales derfor. 

 

Området nord for Langholmen er kjent som et gyteområde for torsk. Det er ingen 

andre kjente gyteområder for torsk i nærheten av Egersund.  

Et så lite gyteområde som dette under så spesielle forhold danner grunnlag for å anta at 

torsken som gyter her er en egen lokal stamme. Egne lokale stammer har unikt DNA og 

dermed unike egenskaper som er tilpasset lokale forhold. 



Dette gjør gyteplasser som dette spesielt verdifulle. Blir slike gyteplasser ødelagt kan 

man risikere å utrydde torsken lokalt. 

Totalt sett får området stor verdi. Gyteplasser for lokale torskestammer skal vurderes 

til nasjonal verdi. Det er i hovedsak gyteplassen for torsk som gir området stor verdi, 

selv om hekkeplass for fiskemåke og forekomst av østers bidrar til verdien. 

Med fare for å utrydde en lokal torskestamme så vurderes konsekvensen av en 

utfylling som vil påvirke gyteområde for torsken til svært stor negativ. (Biologiske 

verdier ved Langholmen, Egersund kommune, Ecofakt, 29. august 2012) 

 

 

11 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

 

11.4.2 Virkninger i planområdet  

Friluftsliv er i første rekke knyttet til småbåthavna nord for Langholmen og 

sjøområdene utenfor. Bruk av småbåthavna antas at vil kunne måtte opphøre. Folk som 

har båtene sine i denne havna vil måtte finne seg nye båtplasser å leie. Det vil ikke 

lenger være like attraktivt å ligge på sjøen like nord for Langholmen å fiske etter torsk 

ettersom farvannet kan bli betydelig forstyrret av skipstrafikk og havnevirksomhet. Det 

vil sannsynligvis heller ikke være like aktuelt å stå på land og fiske når arealene endres i 

tråd med industriutbyggingen. I tillegg kan en forvente at arealendringene går ut over 

gytebanken for torsk som er lokalisert like nord for Langholmen. Dette vil i sin tur 

redusere fiskeforekomstene og attraktiviteten for fiske i et område som er kjent for å gi 

gode fiskefangster. Dette gir stort negativt omfang for småbåthavna og friluftslivet som 

er basert på fiske.  

Fritidseiendommen som ligger i planområdet nord for adkomstveien antas å forsvinne. 

Dette medfører stort negativt omfang for friluftsliv på sjøen eller på land som er knyttet 

til denne. 

 

Samlet sett vurderes tiltaket å ha stort negativt omfang for friluftsliv i og ved 

småbåthavna og for de to fritidseiendommene. 

 

 

 



11.4.3 Virkninger for nærmiljø 

Gamle Eigerøyveien vil få større trafikkbelastning som følge av økt aktivitet på 

industriområdet. 

 

 

11.4.5 Konsekvenser 

Av tabellen fremgår det at de nordlige arealene av planområdet får de største negative 

konsekvensene av en utvidelse av industriområdet på Langholmen. Dersom 

småbåthavna må fjernes eller reduseres, samtidig som områdene i sjøen nord for 

Langholmen forstyrres, vil dette gi negative konsekvenser for friluftsliv knyttet til fiske 

både fra land og fra småbåter. For den nordligste hytta blir også konsekvensen 

betydelig, middels negativ, fordi den pr. i dag er noe beskyttet med skogsvegetasjon 

rundt og har god tilgang til sjøen. I farleden gjennom Nysundet vurderes tiltaket å gi 

middels til stor negativ konsekvens fordi verdien av disse beskyttede sjøområdene på 

innsiden av Eigerøya er vurdert å ha stor verdi. Videre fordi tung skipstrafikk vurderes å 

gi relativt stor negativ virkning for fritidsbåtutfart i dette området.  

En samlet vurdering av tiltaket tilsier middels negativt omfang og middels negativ 

konsekvens i forhold til nærmiljø og friluftsliv. 

 

11.4.6 Forslag til avbøtende tiltak  

Ved å redusere planområdet for industrireguleringen til å gjelde de sørlige områdene, 

sør for nordlig grense for eksisterende anlegg, vil konflikten med nærmiljø og friluftsliv 

reduseres betraktelig.  

Småbåthavna, med god tilgjengelighet for fiskere, gytefeltet for torsk samt god adkomst 

for fritidsbåter inn og ut av vika, er elementer som bør bevares for at konfliktnivået skal 

reduseres. 

 

13 STØY 

 

13.9 Innspill til reguleringsbestemmelser  

13.9.1 Industristøy  

Total støyutbredelse fra planområdet må tilfredsstille Miljøverndepartementets 

retningslinje for støy, T-1442, eller det til enhver tid gjeldende regelverk for de ulike 

bedriftene. 
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Uttale til forslag til detaljreguleringsplan - utvikling av industri og 
havnevirksomhet - Langholmen - Gnr 47 bnr 26 mfl - Eigersund kommune -
Rogaland fylke

Vi viser til deres brev av 22.06.2015 vedrørende ovennevnte planforslag.

Fremlagt forslag til plan legger til rette for opparbeiding av et større område til industri, 
lager og havneområde. Det opplyses at planformålene i hovedtrekk er i tråd med gjeldende 
kommuneplan.

Det fremgår også av mottatte dokumenter at det ikke er fastlagt hvilken aktivitet som vil bli 
etablert innenfor planområdet. 

Det er utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, som er 
retningsgivende for kommunal planlegging. I de nasjonale forventningene fremgår det at 
”En økt satsing på en konkurransedyktig godstransport og en bærekraftig 
transportmiddelfordeling er nødvendig. Det er et nasjonalt mål at en større andel av 
godstransporten skal skje på sjø og jernbane. Fylkeskommunene og kommunene i 
samarbeid med statlige fagmyndigheter har ansvar for at godsterminaler og havner 
prioriteres i planleggingen. Godsterminaler og havner utvikles som effektive 
logistikknutepunkter, og farledene for skipstrafikken tas hensyn til. Virksomheter som
skaper tungtransport bør søkes lokalisert til områder med god tilgjengelighet til jernbane,
havner og hovedveinett”.

Eigersund ligger sentralt til i forhold til hovedleden, som går langs kysten. Planområdet 
ligger sentralt til i Eigersund. Havneområdene er viktige trafikknutepunkt mellom 
sjøvertsferdsel og landtransport. I den forbindelse er det viktig at forholdene blir lagt tilrette 
for effektive og sikre transportløsninger mellom land og sjø. Av fremlagt forslag til 
detaljregulering fremgår det at en er bevisst på områdets plassering i forhold til hovedvei 
og bane. Det er avsatt areal til jernbanespor langs kaikant og det opplyses at området vil 
ha mulighet for fremtidig tilknytning til jernbanenettet. 

Kystverket har i forbindelse med innspill til oppstart av planarbeidet blant annet gitt 
følgende tilbakemelding: ”Planområdet grenser til et smalt parti i innseilingen til Egersund 
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fra nord, og det vil legge begrensinger på hvilke tiltak som kan planlegges ut mot farvannet. 
Det må ikke planlegges tiltak som kan komme i konflikt med merkesystemet og
fremkommeligheten i farleden”.
En stor del av arealet til industri/ lager/ havneterminal planlegges opparbeidet ved utfylling i 
sjø. Vi forutsetter at fyllingsfoten holdes innenfor formålsgrensen. 
Planforlaget viser ikke kailinjer. Det er viktig at havnearealet/ kai gis en hensiktsmessig 
detaljutforming, samt at det ved bruken av havneområdet i sjø tas hensyn til 
fremkommeligheten for gjennomgangstrafikken i farvannet og nødvendig 
manøvreringsareal for skipstrafikken i området. Planforslaget imøtekommer dette ved at 
sørøstre del av planområdet opparbeides som havneområde.

Vi gjør oppmerksom på at det er navigasjonsveiledning (jernstenger og indirekte belysning) 
innenfor området, samt kabler og ledninger, som vil bli berørt av planforslaget. Endring av 
navigasjonsveiledningen i området må avklares med Kystverket i forkant av utbygging som 
kan påvirke disse. 

I plankartet er det et mindre område som har arealformål farled. Tegnforklaringen mangler
angivelse av farled som arealformål.

Vi har merket oss at i planbestemmelsene er det satt rekkefølgekrav om nærmere 
vurdering/ beregning av hvilken betydning planlagt utfylling vil kunne få på strømhastighet 
og manøvrering i området, før det gis byggetillatelse.

Med hilsen

Knut Stenevik Anne Britt Ottøy
Avdelingssjef senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
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EIGERSUND KOMMUNE ROGALAND - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

AV KONSEKVENSUTREDNING OG DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

LANGHOLMEN GNR47 BNR26 MFL - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET 

REGION SØR   

 

Det vises til Deres oversendelse av 22. juni 2015 kommune høring av forslag til 

detaljreguleringsplan for Langholmen gnr/bnr 47/26 - Utvikling av industri og 

havnevirksomhet i Eigersund kommune. 

 

Formål og planstatus 

Formålet med planen er å legge til rette for industri og havnevirksomhet. 

 

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til næring, industri og havneformål. 

Området er regulert, og planforslaget innebærer revisjon av gjeldende plan. 

 

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør  

Fiskeridirektoratet region Sør vil vise til at det av planbeskrivelsen framgår at det er 

registrert et gytefelt for kysttorsk i planområdet. Det framgår av 

konsekvensutredningen at det ble foretatt befaring 8. mars 2013 for å fastslå gyting. Det 

ble funnet rogntorsk i området, men befaringen gav ikke grunnlag for å avgrense 

gyteområdet. Det framgår videre at det er gjort intervju med lokale ressurspersoner bl.a. 

for å avgrense gyteområdet. Det er videre registrert østers og ål i området. 



 

Fiskeridirektoratet region Sør er ikke kjent med at det er andre fiskeri- og/eller 

akvakulturinteresser i planområdet som forslaget til reguleringsplan vil kunne få 

direkte arealmessige konsekvenser for.  

 

 

Fiskeridirektoratet region Sør vil vise til at reguleringsplanen kan ha negative 

konsekvenser for de marine interessene både i anleggsfasen og etter at området er 

etablert. Etter at planområdet er etablert vil konsekvensene trolig i hovedsak være 

mulige utslipp fra aktører som etablerer seg i området i tillegg til støy og trykkbølger, 

samt tap av areal. Det er videre viktig at de fyllmassene som brukes ikke må kunne 

lekke uønskede stoffer til sjø, og vi legger derfor til grunn av massene undersøkes 

nærmere for mulig utlekking av tungmetaller og lignende før de brukes til utfylling. 

Fiskeridirektoratet region Sør vil også vise til at områdene der utfylling skal skje må 

undersøkes for innhold av miljøskadelige stoffer, og at utfylling tilpasses ved evt. funn 

av slike for å unngå spredning/lekking av disse.  

 

Anleggsfasen vil også kunne få negative konsekvenser. Sprengning og utfylling i sjø 

medfører trykkbølger som forplanter seg i sjø. Slike trykkbølger kan få konsekvenser for 

egg, larver, yngel og voksen fisk, og tålegrad er forskjellig mellom fisk i ulike livsstadier 

og mellom ulike arter. Spredning av steinstøv i sjøen kan gi både direkte og indirekte 

skader på fisk. Det framkommer av KU'en at arbeid ikke må gjennomføres i 

gyteperioden for torsk. I forhold til spredning av partikler vil konsekvensen av 

anleggsfasen for gyteområdet for torsk i stor grad avhenge av når på året evt. spredning 

av finmasser skjer, samt hvor mye finstøv som når gyteområdet. For i størst mulig grad 

å skjerme gyteområdet bør en unngå slike arbeider i de mest sårbare månedene, 

januar-april.  

 

De marine interessene i området har fått en grundig omtale i KU'en. Fiskeridirektoratet 

region Sør vil be om at de avbøtende tiltakene som skisseres følges opp, at ytterligere 

avbøtende tiltak vurderes, og at man i videre planlegging også planlegger avbøtende 

tiltak som følger framdriften i prosjektet. Fiskeridirektoratet region Sør vil med 

henvisning til ovenstående støtte alternativ der I2 tas ut av planene. 

 

Fiskeridirektoratet region Sør har hatt saken til uttalelse hos Fiskarlaget Vest, deres 

uttalelse følger vedlagt.  

 

Fiskeridirektoratet region Sør ber om at ovennevnte innspill tas hensyn til i det videre 

planarbeid, og at saken eventuelt sendes ut på ny høring etter at innspillene er 

behandlet. Eventuelle henvendelser på bakgrunn av innspillet bes rettet til 



saksbehandler.  

 

Det bes om kopi av vedtatt plan. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Brit Fjermedal seksjonssjef   Eirin Roaldsen 

seniorrådgiver    
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Eigersund kommune

Postboks 580

4379  Egersund

Innsigelse til reguleringsplan for industri og havneområde på gnr./bnr. 47/26 

m.fl. på Langholmen, Eigersund

Vi viser til oversendelse fra kommunen.

Planen legger opp til å etablere et industri- og havneområde på Langholmen gnr./bnr. 47/26 m.fl.

I notat fra 29.08.2012 «Biologiske verdier ved Langholmen, Eigersund kommune» v/Ecofact, blir 

det konkludert med at en utfylling vil representere en fare for å utrydde en lokal torskestamme. 

Utfyllingen vil ha svært stor negativ konsekvens for gyteområdet for kysttorsk, som har genetisk 

variasjon fra sted til sted. 

Både planalternativ 1 og 2 vil gi utfylling inn i registrert gyteområde. Størst negativ virkning på 

gyteområdet vil planalternativ 1 få, siden det er lagt opp til ei ny fylling nord for dagens utfylte 

område, markert som I2 på plankartet. Også planalternativ 2 vil gi fylling inn i gyteområdet som 

følge av at fyllingsskråningene vil gå innenfor det registrerte gyteområdet. 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til innlagt område for «industri/lager/havneterminal» i begge 

planalternativ. Innsigelsen omfatter både område I1 og I2 for «industri/lager/havneterminal». Begge 

planalternativene vil gi vesentlige negative virkninger på gyteområdet til den lokale torskestammen.

I tillegg vil en utfylling få negative konsekvenser for sjøørret og registrerte forekomster av 

flatøsters som har status EN (endangered = sterkt truet art) på Norsk Rødliste av 2010.

Fylkesmannen vil kunne akseptere avgrensingen av «industri/lager/havneterminal»-området i 

planalternativ 2 på vilkår av at formålsgrensen blir yttergrensen for byggetiltakene. Dvs. at det ikke 

åpnes for utfylling eller andre byggetiltak/terrengtiltak på utsiden av formålslinjen, verken over 

eller under havoverflata. Kailinjen må fundamenteres/opparbeides på en måte som sikrer at 

kaifronten ikke går lengre ut enn formålsgrensen. Dette må innarbeides i bestemmelsene til planen.
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Vi har som faglig råd at det for område I1 utformes mer detaljert bestemmelser for estetisk 

opparbeidelse av området, inkludert byggehøyder, utnyttelsesgrad, skjerming/buffersone, 

beplantning osv. 

Med hilsen

Harald Thune May Britt Jensen

ass. fylkesmann fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Saksbehandler: Morten Sageidet

Saksbehandler telefon: 51 56 89 11

E-post: fmromos@fylkesmannen.no

Kopi til:

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger
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Ditt navn: Eivind Omdal 

Din Epost: e.omdal@hotmail.com <mailto:e.omdal@hotmail.com> 

Din telefon: 41437703 

Din postadresse: Skysskaffarstykket 5a 

Navnet eller 

saksnummeret 

til høringen 

Langholmen gnr.47 bnr. 26 mfl. Sak 122/15 

Merknader til høringen: Uttalelser om Langholmen  1. I stedet for sykkelsti langs 

industriområdet burde det vært oppsatt buss sluse. En utbygging av Langholmen vil føre til 

ytterligere økt trafikk på Gamle Eigerøyvei. Bare i løpet av det siste året har jeg vært vitne til en 

rekke farlige situasjoner for syklister og fotgjengere på denne strekningen. Dette er ikke holdbart 

for en vei som er eneste mulighet for fotgjengere og syklister til og fra Eigerøy. En del av 

strekningen er veldig uoversiktlig pga. fjellskjæringer og trær. Veien er i dag skiltet slik at det 

skal være minimalt med biltrafikk. Skiltingen ser ut til å hjelpe svært lite. En buss sluse ville ha 

fjernet nesten all trafikk på strekningen, samtidig som kollektivtrafikken hadde fått lettere 

fremkommelighet. Spesialtransport som er for høy for tunnelen ville også lett passert slusen. Skal 

veien brukes til omkjøringsvei finnes det muligheter som gjør at all trafikk kan kjøre over slusen.  

2. Alle båter som ligger ved Kai på Langholmen burde vært koblet til landstrøm. Dette for å 

slippe unødvendig støy og forurensning. Ved bruk av landstrøm reduseres forurensningen med 

90-97 %. Dette er ganske betydelig når en gjennomsnittlig supplybåt som ligger ved kai har like 

mye luftforurensning som 4800 biler. En rekke norske havner er allerede bra utbygget med 

landstrøm. 

<http://www.sysla.no/2015/06/17/maritim/na-far-offshore-bater-landstrom-i-bergen_52425/> 

<http://www.energibransjen.no/default.asp?menu=2&id=4394> 

<http://maritimt-forum.no/bergen/eu-direktiv-krever-landstrom-innen-10-ar/> 

<http://karmoynytt.no/2015/08/06/landstrom-gir-store-gevinster/> 

 

3. Tekniske installasjoner som ventilasjon varmepumper/ac og lignende, bør plasseres på siden 

mot sjøen (vestsiden) og ikke høyere enn kotehøyder. Dette for å forhindre unødvendig støy mot 

boligområde. 

 

4. De to-tre høyeste bygg burde kotehøyder vært senket med 3-4 meter 1 etg. Boliger som ligger 

bak området mister i realiteten hele utsikten sin slik som forslaget er fremmet. Det eneste som er 

igjenn av utsikten er hovlandsveien. Disse byggene vil bli noen av de høyeste i eigersund. 

 

5. Kaiområde på 
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Fra: Trond Åsmund Karlsen 
Sendt: 5. august 2015 12:09 
Til: Dag Kjetil Tonheim 
Emne: Langholmen 
 
Hei. 
 
Du må få innregulert en tomt for pumpestasjon spillvann på langholmen. Vi har en i dag som er dårlig, og 
ligger i veien. Hvis den kunne vært plassert i avmerket område, så kunne Langholmen og fått selvfall til 
den. Med ca 30 kvadrat, hadde vi klart oss. 
 

 
 
Med vennlig hilsen 



Trond Å. Karlsen, Overingeniør 
Seksjon Vann og avløp, Teknisk avdeling 

Direkte telefon: 51 46 83 13 - mobiltelefon: 400 33 352 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 

personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 

kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  

 



Fra: Kråkenes Anne Johanne <ajk@nve.no> 

Sendt: 13. august 2015 11:04 

Til: Post Eigersund kommune 

Kopi: 'fmropost@fylkesmannen.no' 

Emne: Uttale til høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan og 

konsekvensutredning for Langholmen - GBnr 47/26  med flere - Eigersund 

kommune 

Vedlegg: 201403352-3 Brev til kommunene i region sør.docx 1472954_8_1.pdf 

 

 

Viser til deres brev med høring av overnevnte sak, samt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 til 

kommunene vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealplansaker (se vedlegg). NVE Region sør vil 

ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller 

annen direkte henvendelse at det er en konkret problemstilling kommunen ønsker bistand med.  

 

I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet 

saken. Hvis det allikevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret 

forespørsel.  

 

Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon, NVE Arealplaner i fareområder 

<http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Arealplaner-i-fareomrader/>   NVE har utarbeidet en sjekkliste 

med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Vi viser til denne for 

mer informasjon og veiledning. Sjekklista ligger tilgjengelig på NVE sine internettsider, NVEs sjekkliste for 

arealplaner 

<http://www.nve.no/Global/Sjekkliste_NVE_2015_original%20p%c3%a5%20nettsiden.docx%201474606

_1_0.pdf>. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Anne Johanne Kråkenes 

Overingeniør 

 

-------------------------------------------------------------- 

Norges vassdrags- og energidirektorat - Region Sør 

Postboks 2124, 3103 Tønsberg 

 

Tlf: 09 575 

Dir. tlf: 22 95 97 63 

Mobil: 92 42 99 61 

E-post: ajk@nve.no <mailto:ajk@nve.no> 
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EIGERSUND KOMMUNE - DETALJREGULERINSPLAN FOR LANGHOLMEN 

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 
 
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Henvendelsen 
gjelder offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Langholmen i Eigersund kommune. 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge planområdet for utvikling av 
industri/lager/havneterminal med tilhørende kontor. Plankartet er etter kommunens ønske 
lagt ut i to alternativer, da et delområde i alternativet foreslått av utbygger har vesentlige 
negative konsekvenser. 
 
Planen har i hovedtrekk imøtekommet de faglige råd fylkesrådmannen hadde til varsel om 
oppstart når det gjelder støy, parkering og formål, og vi vurderer at planforslaget er godt 
gjennomarbeidet. Vi vil likevel oppfordre kommunen til i enda større grad å sikre at 
arealene blir brukt av næringer som har behov for tilknytning til havnen. 
 
Fylkesrådmannen registrerer opplysningene som er kommet frem gjennom 
konsekvensutredningen knyttet til gyteområder for en lokal stamme av kysttorsk, og at en 
utfylling i området I2 vil ha svært stor negativ konsekvens. Vi fremmer med bakgrunn i 
dette faglig råd om at plankartets alternativ 2 vedtas, altså uten området I2. 
Fylkesrådmannen vil også fremme forslag om at området tas ut som næringsområde fra 
kommuneplanen i forbindelse med revidering av arealdelen. 
 
 

Med hilsen 
 

 
Knut Thorkildsen Slettebak       Tom Gyran  
rådgiver        rådgiver 
 

 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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Fylkesmannen i Rogaland 
Statens vegvesen 
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Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune 2014 2025

Sammendrag:
Sektorplanen tar utgangspunkt i kommuneplanen og andre overordende planer for miljø,
arealplanlegging og klimatilpasninger og denne gangen behandler en vannforsyning og
avløpshåndteringen i en felles plan. Den skal være et aktivt arbeidsdokument i forbindelse i
kommunens økonomiplan. Planen har en tidshorisont på 12 år frem til 2027, men også lengre frem i
tid, ikke minst når det gjelder å sikre minimum 100 års levetid for vann og avløpsanlegg. Planens
utgangspunkt er sikring av gode vannforsynings og avløpstjenester, samt et godt vannmiljø
innenfor gitte utviklingsrammer (som befolkningsutvikling, klimautvikling, økende krav til høy
samfunnssikkerhet og langsiktige økonomiske planer).

Rådmannens forslag til vedtak:

Planteknisk utvalget innstiller til kommunestyret:

Forslag til Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune 2015 2027 med delplan for separering
og sanering av ledningsnett og delplan for utbygging, utbedring og forsterkning av vann og
avløpssystemet i Eigersund kommune vedtas som fremlagt.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:



Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune 2015 2025
Forslag til Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune med tilhørende delplaner har vært til
offentlig ettersyn.

En har ved denne revideringen valgt å lage en samlet plan for vann og avløp da det er gode grunner
til å behandle vannforsyning og avløpshåndteringen i en felles plan. Organisering, forholdet til
brukerne og overordnede planer og visjoner er eksempler på elementer som er sammenfallende og
overlappende. Planleggingen innen vann og avløp er avhengig av hverandre.

Sektorplan for vann og avløp består av tre dokumenter:
1. Sektorplan og vann og avløp i Eigersund kommune 2015 2025
2. Plan for separering og sanering av ledningsnett
3. Plan for utbygging, utbedring og forsterkning av vann og avløpssystemet i Eigersund kommune

Kommentarer til høringsuttaler fra vann og avløpsseksjonen:
· Fylkesrådmannen; Sektorplanen for Vann og avløp legger i stor sett grad opp til fornying og

forsterkning av eks. ledningsnett i veigrunn. Innspill fra Fylkesrådmannen tas til etterretning.
· Statens vegvesen; Ingen vesentlige merknader. Påpeker at graving i vei/langs vei er søknadspliktig i

henhold til Veiloven og Plan og bygningsloven.
· Fiskeridirektoratet; Ingen vesentlige endringer
· Kai Preben Fosse; Kommentarer angående innføring av matavfallskverner; Matavfallskverner er

forbudt å bruke i Eigersund Kommune. Innføring av dette krever opphevelse av gjeldende lokal
forskrift med tilhørende gebyrregulativ. Det må fremmes egen politisk sak dersom dette skal
vurderes innført i Eigersund kommune. Sektorplanen omhandler ikke en eventuell innføring av
dette i og med at gjeldende lovverk med tilhørende godkjenninger ikke tillater dette tatt i bruk.

Gebyrutvikling kommer inn under selvkostberegningen. Selvkostberegningen har
Økonomikontoret ansvar for i Eigersund kommune og derfor er utviklingen av gebyrinntektene
ikke tatt med. Det burde kanskje vært fortatt analyser her utført av Økonomikontoret. I Norsk
Familieøkonomi er alle kommunale avgifter tatt med og sett under ett. Kostnadene i vann og
avløpsgebyrene for Eigersund kommune ligger midt på landsgjennomsnittet der kommunen
eier og driver sine egne anlegg. Lekkasjenivået er stipulert ut fra tall for landsgjennomsnitt.

· Jon Geir Bauge; Kommentarer angående framtidig sanering av ledningene i Høgevollsveien. Det blir
utarbeidet detaljerte plan og lengdeprofil for hvert saneringsprosjekt som retter opp i
overvannssystemet. Hvert prosjekt blir byggemeldt etter Plan og bygningsloven med nabovarsel.

Universell utforming:
Blir ivaretatt i henhold til gjeldende lov og regelverk.

Vurdering og konklusjon
Rådmannen vurderer at forslag til Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune 2015 2027
med tilhørende delplaner kan vedtas som fremlagt. Planen får status som sektorplan og planen skal
være styrende for sektorens arbeid og prioriteringer i planperioden. Tiltakene innen drift og
investering må innarbeides og fastsettes på vanlig måte i budsjett og økonomiplan.

Økonomiske konsekvenser:
De planlagte tiltakene som beskrives vil påvirke de økonomiske forholdene. Både kostnader knyttet



til drift, vedlikehold og investeringer påvirkes. Bemanningsøkning, som følge av planlagte utbygginger
og arbeidstiltak innen seksjonen, vil bidra til økte driftsutgifter. I tillegg påvirkes de kalkulatoriske
kapitalkostnadene av investeringsnivået sektorplanen legger opp til.
Finansieringen av tiltakene skal sikres gjennom selvkostbaserte VA gebyrer, som består av års og
tilknytningsgebyrer. Vann og avløpstjenestene er i sin helhet dekket av inntektene fra gebyrene.
Utgiftene deles i prinsippet mellom kapitalkostnader knyttet til investeringer, og andre driftsutgifter.
Disse gebyrene justeres årlig slik at det er samsvar mellom Vann og avløpsseksjonens inntekter og
utgifter.

Samlet innsats i planperioden er stipuleret til 430 mill kr, hvorav 179 mill kr er knyttet til drift og
251 mill kr er knyttet til investeringer.

Økonomisjefen skriver i en uttale til planen følgende:
1) Ledningsnettet er på ingen måte dimensjonert for innføring av matkvern. Hvis dette skal være ett
alternativ så snakker vi om betydelig høyere investerings og driftsutgifter innenfor avløpssektoren.
De tall som da fremkommer blir for små.

Driftsmessige forhold 2014 2025

Se plan 179 mill.

Sum

Investeringsmessige forhold 2014 2025

Se plan 251 mill.

Sum

Alternative løsninger:
Forslag til Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune 2015 2027 med delplan for separering
og sanering av ledningsnett og delplan for utbygging, utbedring og forsterkning av vann og
avløpssystemet i Eigersund kommune vedtas med følgende endringer:

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
367470 Uttalelse sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune 2014 2025, høring

og offentlig ettersyn
371537 Merknader til høring sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune
371682 Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune uttalelse ved offentlig

ettersyn
371817 Høring og offentlig ettersyn av sektorplan for vann og avløp 2014 2025
372441 Uttalelse til sektorplan for vann og avløp 2014 2015
434744 Justert sektorplan for vann og avløp 2015 – 2025 høringsutkast
433970 Plan for separering og sanering av ledningsnettet i Eigersund kommune.pdf
433971 Plan for utbedring, utbygging og forsterkning av vann og avløpsnettet i Eigersund

kommune.pdf
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Sektorplan for vann og avløp, 2015 – 2025 i Eigersund kommune
Høringsutkast



Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2

Teknisk avdeling, seksjon vann og avløp                                   

Innhold

Forord 3

Innledning 4

Mål og strategier for planperioden 6
Tiltak 7

Visjoner og verdier 8
Overordnede planer 8
Energiforbruk 8
Klima 8
Sentrale og lokale bestemmelser for vann- og avløpssektoren 9
Bakgrunn for målsetting i hovedplanen 10

Økonomiplan/Finansiering 11

Vannforsyning 14

Avløpshåndtering 17

Vann- og avløpsseksjonen 20

Forholdet til brukerne 21

Vedlegg; Arbeidsplaner 22

-  Plan for separering/sanering av ledningsnettet i Eigersund kommune
-  Plan for utbedring, utbygging og forsterking av vann- og avløpsnettet i Eigersund kommune
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Forord

Sektorplanen tar utgangspunkt i kommuneplanen og andre overordende planer for miljø, 
arealplanlegging og klimatilpasninger. Den skal være et aktivt arbeidsdokument i forbindelse i 
kommunens økonomiplan.
Planen har en tidshorisont på 12 år frem til 2025, men også lengre frem i tid, ikke minst når det gjelder 
å sikre minimum 100 års levetid for vann- og avløpsanlegg..

Denne planen er en videreutvikling av de gamle planene/rapportene; 
- Rammeplan for utbygging av vannforsyningen i kommunen (gjelder Egersund vannverk) 

(1982)
- Handlingsplan for Egersund vannverk (1987)
- Kildevalg og systemløsning Eigersund vannverk (1997)

- Rammeplan for transport og behandling av avløpsvann (1981)
- Avløpssystem for Egersund (alternativ med utslipp på dypt vann) (1988)
- Avløpsplan for Egersund  (alternativ med mekanisk/kjemisk rensning) (1989)
- Eigersund kommune, renseanlegg på Hestnes (skisseprosjekt) (1995)
- Avløpsplan fra Eigerøy bru til Skadbergsanden (2000)
- Saneringsplan for Eigersund kommune (2004 – 2008)
- Hovedplan for avløpsanlegget på Hellvik (2005 – 2020)
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Eigersund kommune sin sektorplan skal fastsette mål og prioriteringer, samt framtidige 
satsinger innen vann- og avløpssektoren.

Det er gode grunner til at kommunen denne gang behandler vannforsyning og avløpshåndteringen i en 
felles plan. Organisering, forholdet til brukerne og overordnede planer og visjoner er eksempler på 
elementer som er sammenfallende og overlappende. Planleggingen innen vann og avløp er avhengig 
av hverandre. 

Planens utgangspunkt er sikring av gode vannforsynings- og avløpstjenester, samt et godt vannmiljø
innenfor gitte utviklingsrammer (som befolkningsutvikling, klimautvikling, økende krav til høy 
samfunnssikkerhet og langsiktige økonomiske planer). 

Innledning

Eigersund kommune har hatt ansvar for levering av vann til byen siden 1877 og avløpstjenester i 
sentrum 
siden 1890 tallet. Vann- og avløpsanleggene på Helleland og Hellvik er fra 1970-årene. 

Det er et stort ansvar for kommunen å ta vare på og fornye infrastrukturen som er basisen for disse 
tjenestene. Det er i dag ingen tegn på at vannforsyning eller avløpstjenestene skal leveres på noen 
annen måte i framtiden, og langsiktighet og bærekraft er derfor karakteristisk for vann- og 
avløpssektoren.

Innbyggerne, næringslivet og abonnenter i kommunen har gode og sikre vann- og avløpstjenester.
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Mye vann er imidlertid på avveie gjennom lekkasjer i vannledningsnettet og innlekking av 
fremmedvann i avløpsnettet. Dette medfører store utgifter i form av avløpsrensing, samt økte utslipp 
og fare for kapasitetsproblemer på nettet. 
Den helt dominerende innsatsen for å forbedre vannmiljøet og vann og avløpstjenestene er derfor 
lekkasjereduksjon og et langsiktig arbeid med fornyelser av ledningsnettet, inklusive stikkledningene.

Det er en utfordring å skape en langsiktig politisk forståelse for dette, fordi vannforsyningen og 
avløpstjenestene fungerer så godt til daglig at det gir et inntrykk av at problemene er små.

Klimautviklingen setter i tillegg nye krav til VA-virksomheten. Vi skal jobbe med forebygging for å 
møte de varslede endringer av sjøvannstand og ekstremnedbør. Vann- og avløpsverket skal også bidra 
med sin del av energi- og miljøtiltak for at kommunen når de ambisiøse målene som settes for å 
redusere utslippene av klimagassene.

For en kommune, som er leverandør av drikkevann og ansvarlig for avløpsrensingen, med et eget 
ledningssystem, er det viktige utfordringer knyttet til samfunnets økende krav til sikkerhet og 
beredskap. 
Særlig gjelder dette sikringen av drikkevannskvaliteten og mengder til en økende befolkning og 
vannkrevende industri.

Et vesentlig vilkår for at ambisjonene i hovedplanen kan nås, er at det legges økt vekt på å ha en 
kompetent og robust organisasjon som vektlegger faglig utvikling og rekruttering. Det hjelper ikke 
med økte bevilgninger dersom organisasjonen og eksterne støttespillere ikke har kapasitet og 
kompetanse til å møte den økte satsingen.
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Mål og strategier for planperioden

1. Det skal være nok vann til å dekke forventet befolkningsvekst, slokkevannsbehov og 
muligheter for sprinkling.
Antall ledningsbrudd skal reduseres. Vann på avveie gjennom lekkasjetap i kommunale
hovedledninger og private stikkledninger skal reduseres.

Samlet vannbehov skal reduseres fra + 3,0 mill. m3 i 2013, selv om befolkningen øker. I dag anslås
det at 30 prosent av vannet lekker ut, både fra det kommunale og det private ledningsnettet. Målet
er at lekkasjetapet innenfor planperioden fram til 2025 skal reduseres til under 20 prosent. (nasjonal 
målsetting)

Med dagens prognoser for forbruksvekst innebærer det at samlet vannbehov skal reduseres, selv om 
industriutviklingen og befolkningen øker i samme periode.

2. Drikkevannet skal være friskt, kjølig og godt.
Hovedansvaret for å oppnå dette ligger hos kommunen, som har satt i gang en prosess for å ta i bruk 
en ny hovedvannkilde med et nytt vannbehandlingsanlegg, for å sikre en stabil og sikker vannkvalitet.

3. Vannforsyningen skal gi sikker tilgang på vann, også ved ledningsbrudd og andre akutte 
hendelser.
Eigersund kommune skal gjennom sitt vannforsyningssystem sikre nødvendig sikkerhet og beredskap 
gjennom flere alternative vannkilder, Holmavatnet og Revsvatnet, som gir en mer langsiktig 
leveringsdyktighet.

4. Drikkevannskvaliteten skal være sikker, også i unormale situasjoner.
Den største utfordringen for kvalitetssikringen gjelder det utette vannledningsnettet. Hvis vanntrykket
forsvinner, er det risiko for at vannledningene kan forurenses. Systematisk lekkasjekontroll og 
ledningsfornyelser er derfor sterkt knyttet til sikring av drikkevannskvaliteten.
I tillegg skal systematisk kontroll av vannkummer bidra til et sikrere vannledningsnett.

5. Fremmedvannmengdene til renseanleggene skal reduseres.
Store mengder av overvann ledes til pumpestasjoner og renseanlegg. I forbindelse med 
nedbørsperioder varierer vannmengden som går til renseanleggene fra 2800 m3 til 9700 m3 i døgnet.

Gammelt utett fellesledninger, feilkoblinger og kombinasjonskummer på overvann og spillvann er en 
årsak til at dette skjer. Tiltakene, som separering og ledningsfornyelser, vil bidra til å redusere 
fremmedvannmengden til renseanleggene. 

6. Avløpsvannet skal håndteres på miljømessig forsvarlig måte.                                                                     
Renseanleggene og avløpsnettet skal driftes forsvarlig etter lovverket og på en slik måte at ytre miljø 
ikke påvirkes negativt. 
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Tiltak

For å nå målene som er satt kreves det tiltak av ulik karakter. Det bør utarbeides arbeidsplaner i 
forhold til oppfølging av tiltakene i sektorplanen.

De viktigste er:
• plan for separering/sanering 
• plan for utbygging, utbedring og forsterkning av vann- og avløpssystemet

De planlagte tiltakene i hovedplanen får økonomiske følger, både med hensyn på investeringer og 
drift.

VANN:
Innsatsen på driften av vannledningsnettet skal økes. Utsatte ledningstrekk skal spyles årlig og 
vannkummer skal rengjøres, kontrolleres og dokumenteres. Arbeidet knyttet til lekkasjelytting skal 
forbedres ytterligere.

Minstevanntrykket i Eigersund bør økes fra 20 til 30 meter vannsøyle i løpet av planperioden.
Dette vil innebære enkelte tiltak i form av utvidelse av eksisterende pumpesoner eller etablering av 
nye.

AVLØP:
Fornyelsene av både på vann- og avløpsnettet styres langt på vei av ledningsnettets egentilstand, men i 
tillegg vil andre tiltak, som veiutbygging og utbygging i henhold til reguleringsplaner påvirke 
prosessen.
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Videreføring av gode driftsrutiner skal sikre god funksjonalitet på avløpsnettet og skal bidra til å
redusere fremmedvannmengdene levert til renseanleggene. Utlekking fra nettet til grunn og resipienter 
skal også reduseres. Gjenstående kommunale slamavskillere skal fjernes i planperioden.

Visjoner og verdier

I og med at vann- og avløpstjenestene er kommunale ansvar, skal kommunens verdigrunnlag være 
styrende for denne virksomheten. Vann- og avløp er en seksjon underlagt Teknisk avdeling og har
ansvaret for produksjon og distrubisjon av vann og bortledning og rensing av avløpsvann.

Overordnede planer

Sektorplanen for vann og avløp er en plan for fagområdene direkte under kommuneplanen. Den 
ivaretar viktige hensyn til infrastruktur, vannbruk og sikring av behovet for sikker vannforsyning og 
miljøriktig transport, samt rensing og utslipp av avløpsvannet.

Eigersund kommune er nå i ferd med å rullere kommuneplanen. Den nye planen skal være gjeldende 
fram til 2025 I arbeidet med ny kommuneplan er klima, miljø og bærekraft svært sentrale tema, og vil 
være gjennomgående i hele planen.

Energiforbruk

Energiforbruket skal reduseres, blant annet gjennom:

• Bygging av vann- og avløpsanlegg med høy standard, sikker kvalitet og lang levetid.
• Reduksjon av vannlekkasjer i vannforsyningsnettet
• Reduksjon av fremmedvann i avløpsnettet slik at energibehov til pumping og 
   renseanleggene reduseres

Klima

Klimatilpasningen skal møtes gjennom:

• Økte krav til overhøyde, slik at faren for kjelleroversvømmelser ved økt sjøvannstand reduseres.
• Systematisk vurdering og planlegging knyttet til infrastruktur som kan komme under ”kote null” som     
  følge av økt sjøvannstand.
• Systematiske vurderinger av avløpsnettet og flomveier på overflaten med hensyn på ekstremnedbør.
• Sette krav om at arealbruksendringer ikke skal medføre økt belastning på avløpsnettet, slik at det 
  eksisterende systemet i størst mulig grad skal kunne møte de forventede økte nedbørsmengdene.
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Sentrale og lokale bestemmelser for vann- og avløpssektoren

Levering av vann og mottak av avløpsvann er regulert i flere lover. I Norge har vi ikke en egen 
sektorlov, men bestemmelsene som gjelder virksomheten er spredt i flere forskjellige lover.
Norsk Vann, ( norskvann.no) som er en organisasjon som bla. eies av norske kommuner, arbeider i 
samarbeid med KS mot Miljøverndepartementet for å få en egen sektorlov for vann- og 
avløpssektoren.

Mange sentrale lover og forskrifter er basert på EU-direktiver som Norge er forpliktet til å følge 
gjennom etablering av norsk lovverk. Dette gjelder blant annet drikkevannsforskriften, vannforskriften 
og rensekravene i avløpsforskriften.

Eigersund kommune har vedtatt egne forskrifter for vann- og avløpsgebyr og vedtatt å bruke 
Sanitærreglementet (fra KS) og Norsk VA-norm. 

Eigersund kommune er også med i en lokalt nettverkssamarbeid innenfor VA-normen – Rogaland, der 
de fleste av kommunene i Rogaland deltar.

Tabellen viser de lover, forskrifter og bestemmelser som er styrende for virksomheten.

FINANSIERINGEN
Lover og forskrifter
• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter
• Rammeforskriftene i medhold av lov om kommunale  
  vass- og kloakkavgifter
• Forurensningsforskriften
Lokal forskrift
• Forskrift om vann og avløpsgebyrer
• Gebyrregulativ for Vann og Avløp
Rundskriv
• Rundskriv vedrørende selvkostberegninger i 
kommunene
VANNFORSYNINGEN
Lover og forskrifter
• Drikkevannforskriften
• Vannressursloven
• Plan- og bygningsloven
• Byggherreforskriften
• Internkontrollforskriften
Lokale bestemmelser
• VA- normer
• Sanitærreglementet
AVLØPSHÅNDTERINGEN
Lover og forskrifter
• Forurensningsloven
• Forurensningsforskriften
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• Vannressursloven
• Vannforskriften
• Regional forskrift om utslipp fra spredt bebyggelse
• Plan- og bygningsloven
• Byggherreforskriften
• Internkontrollforskriften
• Utslippstillatelse
Lokale bestemmelser
• VA- normer
• Sanitærreglementet

Bakgrunn for målsetting i hovedplanen

Målene som fastsettes i hovedplanen baseres på flere forhold. Et selvsagt og grunnleggende mål er å 
følge opp alle eksisterende og nye lover, forskrifter og andre bestemmelser som regulerer våre 
tjenester.

Videre skal kommunens overordnede mål, visjoner og planer ligge til grunn for de aktivitetene som
iverksettes innen vann- og avløpssektoren i kommunen.

Utover dette er det helt sentralt at faglige vurderinger alltid skal være styrende for målsetting. Bruk av 
best tilgjengelige teknologi og de beste faglige løsningene vil være sentralt, også i forhold til Helse, 
Miljø og Sikkerhets-arbeidet (HMS) innenfor denne sektoren.

På denne måten skal brukerne være tilfredse, miljøet skal ivaretas på best mulig måte, klimaendringer 
skal møtes for å unngå problemer, og infrastrukturen vil forvaltes og driftes optimalt.
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Økonomiplan / Finansiering

De planlagte tiltakene som beskrives vil påvirke de økonomiske forholdene. Både kostnader knyttet til 
drift, vedlikehold og investeringer påvirkes. Bemanningsøkning, som følge av planlagte utbygginger 
og arbeidstiltak innen seksjonen, vil bidra til økte driftsutgifter. I tillegg påvirkes de kalkulatoriske 
kapitalkostnadene av investeringsnivået sektorplanen legger opp til. 
Finansieringen av tiltakene skal sikres gjennom selvkostbaserte VA-gebyrer, som består av års- og 
tilknytningsgebyrer. Vann- og avløpstjenestene er i sin helhet dekket av inntektene fra gebyrene. 
Utgiftene deles i prinsippet mellom kapitalkostnader knyttet til investeringer, og andre driftsutgifter. 
Disse gebyrene justeres årlig slik at det er samsvar mellom Vann- og avløpsseksjonens inntekter og 
utgifter.

Kommunenes hjemmel til å kreve gebyrer for vann og avløp finnes i lov om ”vass- og kloakkavgifter”
fra 1974. I følge den samme loven består gebyrene av to deler, gebyr for tilknytning og årlige gebyrer.
Forskriftene for vann og avløp for Eigersund kommune ble sist revidert i 2013.
De årlige gebyrene består i dag av et fastledd og et mengdevariabelt ledd. 

I det følgende blir tiltakene som er beskrevet i arbeidsplaner kort presentert.

Vannverksutbygging
- Nytt vannverk, med tilhørende installasjoner, høydebasseng, adkomstvei og 8,5 km med  
ledningstrasee til drikkevannskilden, skal bygges. 

Årlig fornyelser av det offentlige vannledningsnettet
- 2 % av ledningsnettet fornyes med begrunnelse i vannledningens tilstand, basert på alder, 
bruddhistorikk og lekkasjeerfaringer.
- 2 % fornyes med begrunnelse i samtidig separering og fornyelse med avløpsnettet.
- 1 % fornyes med begrunnelse i nye vei og utbyggingstiltak.

Økning av innsatsen på driften av vannledningsnettet i planperioden.
- Ledningstrekk skal spyles, vannkommer skal rengjøres, kontrolleres og arbeidet knyttet til 
lekkasjelytting skal forbedres ytterligere. Det betyr at lekkasjeandelen reduseres fra dagens
omkring 30 % til fremtidig omkring 20 %. Samlet vannbehov reduseres til tross for at antall 
innbyggere tilknyttet nettet øker.

Forsterking av vannledningsnettet i kommunen
- Det skal etableres flere ringledninger på nettet og forsterkninger skal gjøres. Nettmodellering og 
kapasitetsberegning av vannledningsnettet skal utføres.

Nytt avløpsrenseanlegg
- Nytt avløpsrenseanlegg for Helleland sentrum. 

Utbygging av hovedrenseanlegget
- Nytt rensetrinn ved Hestnes renseanlegg.(forutsatt fremtidig krav fra Fylkesmannen)

Utkobling kommunal slamavskiller
- Sanering av kommunale utslipp.

Fornyelser og utbedring av det offentlige avløpsnettet
- 3 % av ledningsnettet fornyes årlig i forbindelse med sanering/separering av avløpsnettet. 
- 1 % fornyes på bakgrunn av dårlig materialtilstand og lite fall/motfall.
- 2 % fornyes samtidig med fornyelse av vannledningen.
- 1 % fornyes med begrunnelse i nye vei og utbyggingstiltak.



Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 12

Teknisk avdeling, seksjon vann og avløp                                   

Økning av innsatsen på fremmedvann/innlekking på avløpsnettet i planperioden.
- Systematisk kontroll/overvåkning av problemområder i nettet for lokalisering av feilkoblinger og 
lekkasjer. 

Økning av innsatsen på driften av avløpsnettet i planperioden.
- Nettmodellering og kapasitetsberegning av avløpsnettet, spesielt overvannsproblematikken skal 
utføres for å få best mulig oversikt over hvor konkrete tiltak må settes inn.

Bemanningsøkning
- Den planlagte bemanningsøkningen, som følge av tiltakene, gjør seg gjeldende både på drifts- og på 
investeringsbudsjettene.
Bemanningsøkningen internt på Vann- og avløpsseksjonen blir en driftskostnad, mens økningen på 
plansiden blir en investering i form av intern/ekstern planlegging knyttet til investeringsprosjekter.

Øvrige investeringer
- Øvrige investeringer innbefatter blant annet vedlikehold og kjøp av maskiner, teknisk prosessutstyr, 
automasjonsinvesteringer innen driften, kjøp av kjøretøy, drift og etablering av vannmålere på
offentlige vannledningsnettet, nye nedbørsmålere, simuleringsprosjektet for vann- og avløpsnettet 
samt andre investeringer.

Ordinære driftskostnader
- Av tiltakene ovenfor fremgår det hvilke endringer som vil skje for driftsbudsjettene som følge av 
tiltakene i hovedplanen. Utover dette vil den ordinære driften gå sin gang, med lønninger og faste 
driftstkostnader. 

En oversikt over tiltak i sektorplanen og de årlige stipulerte kostnadene (i millioner kr. eksl. mva.) 
for planperioden framgår av tabellene.

Tiltak i planperioden 2015-2025 Investeringer innen VANN Investeringer innen AVLØP Driftsutgifter VANN Driftsutgifter AVLØP 

Vannverksutbygging 125 8
Fornyelse av offentlig vannledningsnett 15 1
Økning innsats på drift av vannledningsnettet 6 2
Forsterkning av vannlednigsnettet 10 6
Nytt avløpsrenseanlegg 10 5
Nytt rensetrinn hovedrenseanlegget 80 6
Utkobling kommunal slamavskiller 4
Fornyelse og utbedring av offentlig avløpsnett 30 2
Økning innsats på fremmedvann/innlekking 11 3
Økning innsats på driften av avløpsnettet 3
Bemanningsøkning 1 1
Øvrige investeringer 6 8
Samlet innsats 156 141 26 20
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Tiltakene i planperioden genererer investeringer for vann på 156 mill. kr og økte driftsutgifter for vann 
på 26 mill. kr og for avløp tilsvarende investeringer på 141 mill. kr. med økte 
drifstkostnader på 20 mill. kr. 

De forskjellige tiltakene meldes opp via årlig budsjettarbeid i planperioden og er dermed ikke 
endelig fastlåst tidsmessig og økonomisk.

Årlige investeringer og driftskostnader for Vann og avløp ( i mill. kr eksl. mva )

Investeringer og driftskostnader i planperioden Investeringer VANN Investeringer AVLØP Driftsmessige  konsekvenser VANN Driftsmessige konskvenser AVLØP

2015 22 31 1 0
2016 12 15 1 1

2017 5 5 2 3

2018 25 8 2 3
2019 25 6 4 1

2020 12 20 2 2
2021 22 29 3 1

2022 12 10 4 2

2023 10 17 2 1
2024 5 3 3

2025 6 2 3
Samlet innsats 156 141 26 20
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VANNFORSYNING

Historikk
Norske, moderne vannverks historie skriver seg tilbake til tiden da man startet å bruke støpejernsrør. 
Bergen anses for å ha landets eldste vannverk, etablert i 1855. Egersund by fikk sitt første vannverk i 
1877 i Vannbassengene. Tveidatjødne, Kjerketjønn og Sandtjødne ble tatt i bruk som vannkilder.

Mål og strategier
I Eigersund er nesten 70 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen, Folhammeren 
Vannverk på Helleland, Lunhulen Vannverk på Hellvik og Egersund Vannverk på Veshovda, som
forsyner Egersund sentrum. 
Vannet, som leveres til byens innbyggere og virksomheter, leveres gjennom et kommunalt 
ledningsnett med bruk av private stikkledninger inn til hver enkelt bygning.
Vannforsyningen skal ivareta hensynene til kapasitet (nok vann), kvalitet (godt vann) og pålitelighet
(sikkerhet). 

Sikker vannforsyning 
Sikkerheten ivaretas både gjennom forebyggende tiltak, slik at sannsynligheten for feil reduseres, og 
gjennom god beredskap, slik at eventuelle feil får små konsekvenser for leveransene. Sikkerheten 
innebærer: leveringssikkerhet og vannkvalitetssikkerhet.

Leveringssikkerheten er ivaretatt i alle ledd
• Høy teknisk kvalitet på alle anlegg
• God kompetanse i virksomheten
• Valg av sikre løsninger for vannkilde, vannbehandling og overføringssystem
• Høydebasseng som har nødvendig reservekapasitet for reparasjon av ledningsbrudd eller andre
  kortvarige arbeider på ledningsnettet
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Vannkvalitetssikkerheten skal ivaretas slik det også omtales foran:
• Oppfyllelse av minst 2 hygieniske sikkerhetsbarrierer gjennom kildevalg, inntaksdybde og 
  desinfeksjon.  
• Oppfølging av den hygieniske sikkerhetsbarrieren må gjennomføres ved ny hovedvannkilde og/ eller 
   utvidet vannbehandling.
• Sikkerheten i overføringssystemet ligger først og fremst i en kombinasjon av ledningsnett, 
  ringledninger og høydebassenger, slik at man alltid har overtrykk i vannledningsnettet. 

Den samlede leveringssikkerheten og beredskapen er ivaretatt gjennom:
• Høydebassenger med reservemagasin.

Det kommunale vannledningssystemet
I all hovedsak forsynes kommunen ved gravitasjon, men i høytliggende områder er det satt inn 
trykkøkningsstasjoner og høydebasseng, som skal sikre tilfredsstillende trykk for samtlige abonnenter. 

Skisse over vannforsyningsenettet

Hovedsystem for vannforsyning
Vannledningsnettet til kommunen består i 2015 av ca. 170 km med vannledninger. Det kommunale 
vannledningsnettet består av hovednett og fordelingsnett. Stikkledningsnettet er privat. 
Vannforsyningssystemet i Eigersund kommune har 23 trykkøkningsstasjoner, 2
høyde/utjevningsbasseng og 3 vannbehandlingsanlegg med tilhørende vannkilde og 3 damanlegg. 
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Alderen på ledningene varierer forholdsvis mye. Ledninger lagt fram til slutten av 1960-tallet er i all 
hovedsak av grått støpejern. Siste del av denne perioden, etterkrigstiden, er preget av dårlige rør.
Årsaken til dette er at ledningsmaterialet er av lav kvalitet, gråjernsledningene ble laget av dårlig
skrapjern. 

Rundt 1968 begynte man med duktile støpejern. Første generasjons ledninger av dette materialet
hadde for dårlig eller ingen innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse. Mange ledninger lagt i 
denne perioden er generelt forbundet med korrosjon, tærehull og lekkasjer. Fra slutten av 1970-tallet 
ble det benyttet korrosjonsbeskyttelse på rørene, og kvaliteten på ledningene ble langt bedre.

Trykket på nettet er også i all vesentlighet meget godt. Det legges vekt på den hygieniske sikkerheten i 
ledningsnettet, blant annet for å minimalisere risikoen for at kloakk kan trenge inn i trykkløse
vannledninger. Likeledes fokuseres risikoen for tilbakesug av kjemikalier og forurensninger fra 
abonnentenes rørsystemer ved at det monteres sikringsventiler mot dette. 

For å sikre fortsatt god og sikker vannforsyning bør fornyelsestakten på vannledningsnettet være minst
1% pr. år. Eksisterende saneringsplan skal revideres slik at riktige prioriteringer i saneringsarbeidet
blir gjort. Beregningsmodell for vannforsyningen skal være grunnlaget for en helhetlig vurdering av 
robustheten og kvaliteten på vannforsyningen.

Forbruk og lekkasjetap
Årlig samlet vannforbruk i Eigersund kommune, inklusive lekkasjetap, er i størrelsesorden 3 mill. m3.
Eigersund har i dag sonevannmålere i de fleste pumpestasjonene. Sonemålinger viser ved flere tilfeller 
at en har betydelige tapsmengder som en ikke klarer å redegjøre for. Ved disse tilfellene er vår erfaring
at vanntapet skyldes flere, små lekkasjer, og at disse lekkasjene svært ofte er på det private 
stikkledningsnettet.
For å få på plass en helhetlig og samlet satsing på lekkasjereduksjon må det legges økt vekt på gode 
rutiner for søking etter lekkasjer og utbedring av disse. Driftsovervåkningssystemet brukes aktiv til 
dette.
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AVLØPSHÅNDTERINGEN

Historikk
En direkte følge av vannverkets oppstart var etableringen av avløpsnettet. I begynnelsen gikk avløpet 
direkte ut i resipientene. Kartet viser kommunale og private direkteutslipp i 1988. 

Hovedsystem for avløpshåndteringen
Avløpsnettet til kommunen består i 2015 av ca. 163 km med ledninger. Det kommunale avløpssnettet 
består av hovednett og fordelingsnett. Stikkledningsnettet er privat. Avløpsssystemet i Eigersund 
kommune har 58 pumpestasjoner og 4 avløpsrenseanlegg. I tillegg har kommunen en kommunal 
slamavskiller igjen på ledningsnettet.  
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Første kloakkrammeplan ble utarbeidet på begynnelsen av 80-tallet og dannet grunnlaget for den første
utslippstillatelsen. Utslippstillatelsen stilte krav om at kommunen skulle utarbeide saneringsplan for 
eksisterende avløpsanlegg. Den første saneringsplanen ble ferdig i 2004.

Hovedsystem for avløpstransport
Avløpsvannet, som ledes til det avskjærende ledningsnettet og videre til renseanlegget, er av ulik 
karakter. Det kan være separat avløpsvann eller felles avløpsvann der overvann og spillvann ledes i 
samme ledning. Overvannet skal fjernes fra spillvannet, slik at minst mulig rent vann går til 
rensanlegget. 

Skisse over avløpsnettet

Utskifting og vedlikehold av avløpsnettet er viktig for å sikre funksjonaliteten og tilstanden. Ved 
prioritering av fornyelsestiltak skal først og fremst avløpsnettets kvalitet og funksjon vurderes. I tillegg 
skal utbygging av annen infrastruktur i størst mulig grad samordnes med tiltak på ledningsnettet. 

Avløpsnettet skal dimensjoneres og driftes slik at vannskader i størst mulig grad unngås. 
Overvannsmengdene er direkte knyttet til nedbør, noe som gjør at ekstreme nedbørshendelser kan gi 
vannmengder som avløpssystemet ikke er bygget for å håndtere. Det er derfor viktig å vurdere og å 
kjenne til alternative flomveier, slik at skadene av oversvømmelsen blir minst mulige.

Det settes også et generelt krav om at arealbruksendringer ikke skal belaste avløpsnettet ytterligere. 
Dette vil i mange situasjoner medføre krav om ulike former for lokal overvannshåndtering, først og 
fremst fordrøyning. Etablering av tette flater er en stor inngripen i vannets kretsløp, som medfører 
raskere avrenning og bortleding av vannet fra området. 

Tilstopping i spillvannsnettet skjer dersom nettet ikke driftes optimalt, rørene raser sammen eller 
dersom store fettmengder eller andre fremmedlegemer tilføres. Fokus på kontroll med fettavskillere vil 
derfor være viktig. 
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Avløpsmengder
Det er et mål at minst mulig spillvann skal slippe ut urenset. God kunnskap om overløpene er et 
nødvendig utgangspunkt for god kontroll av utslipp og for riktig drift av systemene. 
Pumpestasjoner er utstyrt med nødoverløp. Disse skal kun tre i kraft dersom det oppstår problemer 
med pumpestasjonen. 
Utlekking fra utette avløpsledninger er en annen form for utslipp av urenset avløpsvann. Denne
formen for utslipp er i sin helhet uønsket, og skal fjernes. Systematisk ledningsfornyelse og kontroll av
nettet er de mest sentrale tiltakene for å fjerne slik utlekking.

Mål for avløpssystemene
Spillvann på avveie skaper helserisiko. Utslipp og utlekking av urenset avløpsvann er en 
miljøutfordring.
Store avløpsmengder som ikke håndteres forsvarlig, kan medføre oversvømmelse og et velfungerende 
avløpssystem er viktig både med tanke på helse, miljø og sikkerhet. 

For hovedplansperioden legges følgende mål til grunn for avløpsvirksomheten:

• Alle innbyggerne som er tilknyttet offentlig avløpsnett skal ha rensing som overholder rensekravene.
• Det skal ikke oppstå vannskader på hus og eiendom på grunn av feil drift eller manglende 
  vedlikehold.
• Avløpssystemet skal være tilrettelagt for å håndtere ekstremnedbør på en akseptabel måte. Det skal i 
  framtidig planlegging og bygging tas høyde for de forventede klimaendringene.
• Innbyggerne og øvrige abonnenter skal være fornøyde med de kommunale avløpstjenestene.

Dersom det er avvik fra disse målene, skal kommunen ha rutiner som klarlegger årsaken. Når det
oppstår feil på det kommunale avløpssystemet skal den rettes opp. Dersom feilen er på et privat 
avløpsanlegg, skal kommunen følge dette opp som forurensingsmyndighet. Der det oppstår feil som
skyldes utslipp fra landbruk eller andre som er underlagt annen forurensingsmyndighet enn 
kommunen, skal kommunen varsle den relevante myndighet om avviket.

Utslipp og utslippskrav
De overordnede rensekravene i regionen er styrt av EU og Nordsjølandenes omforente mål og 
utslippskrav
med sikte på å sikre vannkvaliteten i Nordsjøen og i kystområdene. 
På oppdrag fra miljøverndepartementet har Klima og forurensningsdirektoratet utarbeidet en 
selvbærende forskrift (Forurensningsforskriften) basert på kravene i EUs avløpsdirektiv. 

Kommunen er forurensningsmyndighet for:
• Påslipp til offentlig avløpsnett
• Utslipp av avløpsvann som omfattes av kapittel 12 (Kap. 12 omfatter alle avløpsanlegg med 

utslipp mindre enn 50 pe. ) og 13 (Kap. 13 omfatter alle avløpsanlegg med utslipp mindre enn 
2.000 pe til ferskvann eller elvemunning eller 10.000 pe til sjø.)

• Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Kommunene får vesentlig økt myndighet til å regulere virksomheter som har påslipp til offentlig
avløpsnett gjennom enkeltvedtak eller forskrift.

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for:
• Utslipp av kommunalt avløpsvann som omfattes av kap. 14 og kap. 15 B
• Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for alle utslipp som omfattes av EUs 

avløpsdirektiv, dvs alle utslipp større enn 2.000 pe til ferskvann og elvemunninger og større 
enn 10.000 pe til sjø.
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VANN- OG AVLØPSSEKSJONEN

Organisering
Vann- og avløp er en seksjon i Teknisk avdeling, pr. 2013 er det 16 stillingshjemler som har et vidt 
spenn av arbeidsoppgaver:

• Forvalte vann- og avløpsinfrastrukturen gjennom overordnet planlegging.
• Utarbeide og forvalte normer for kommunaltekniske anlegg, samt annen form for 
  beslutningsstøtteverktøy, som kartverk og beregningsmodeller.
• Oppfølging og revisjoner av internkontrollsystemet for seksjonen
• Utarbeide bestillinger for drifts-, vedlikeholds- og investeringsoppgaver.

Har ansvaret for drift og vedlikehold av:

• Transportsystem vann.
• Transportsystem avløp.
• Stasjoner på vann- og avløpsnettet
• Høydebasseng 
• Produksjon av vann
• Rensing av avløpsvann

• Prosjektering av ulike former for kommunaltekniske anlegg ( investeringsprosjekter)
• Utførelse og bygging av kommunaltekniske anlegg ( investeringsprosjekter)

• Beregning og fakturering av gebyrer for vann og avløp. (Tilknytnings- og årsgebyr)
• Ansvar for grunnlagsdata for årsgebyr
• Oppfølging og kontroll av vannmålere
• Kontroll av private VA-anlegg.

Vann- og avløpssektoren har i tillegg ansvar for maskinparken. 

Det er utfordringer knyttet til kompetanse og rekruttering til vann og avløpsvirksomheten. Dette 
skyldes en lav rekruttering til bransjen og prognoser viser at hele vann- og avløpssektoren i Norge vil 
få bemanningsproblemer i årene som kommer.

Teknisk avdeling

Seksjon  
Vann- og avløp

Vann Avløp Maskinpark
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Forholdet til brukerne
Den overordnede målsettingen om å yte innbyggerne i kommunen effektiv service av
høy kvalitet, er styrende i arbeidet knyttet til vann og avløp.

Våre tjenester skal oppleves som gode, trygge og effektive. Det vil si at vi skal overholde alle krav fra
myndighetene. Våre abonnenter skal varsles dersom disse kravene ikke overholdes. Ved svikt i 
vannforsyningen skal vi etablere en alternativ forsyning.

Vi tar ansvaret for å motta alt avløpsvann, inklusive overvann/regnvann fra de eiendommene som er
tilknyttet vårt avløpssystem. Avløpsvannet skal transporteres og renses i henhold til de krav som er 
satt av forurensingsmyndighetene.

Alle eiendommer som ikke brukes til bolig skal ha vannmåler installert 
og betale for målt forbruk, mens eiendommer som er boligeiendommer
har valgfrihet med hensyn til bruk av vannmåler. 

Det er ikke registrert nevneverdig misnøye knyttet til systemet for 
årsgebyrer, et fastledd (abonnementsgebyr) og et mengdevariabeltledd
(forbruksgebyr). Viktige momenter for våre abonnenter er rettferdighet 
ved fordelingen av kostnadene og forutsigbarhet i gebyrbelastningen.

Alle som henvender seg til VA-verket skal behandles med åpenhet og respekt. Vi skal benytte våre 
fagkunnskaper til å skape trygghet omkring våre tjenester, informere om rettigheter og forpliktelser, og
opptre tillitskapende.

Som et ledd i vårt arbeid med å gi våre abonnenter så gode og effektive tjenester som mulig, bør det 
gjennomføres en brukerundersøkelse blant Vann og avløpsverkets brukere. 

Resultatene vil gi kommunens administrative ledelse og det politiske miljøet mulighet for å følge
med på om en når våre mål for budsjettoppfølging, tjenesteyting og service. Det bør rapporteres både 
på medarbeidernes arbeidsforhold (faglig utvikling, sykefravær mm.) og på indikatorer for resultater
(lekkasjetap mm.), aktiviteter (spylinger, ledningsfornyelser osv.) og enhetskostnader.
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Vedlegg:

Plan for separering/sanering av ledningsnettet i Eigersund kommune
Plan for utbedring, utbygging og forsterking av vann- og avløpsnettet i Eigersund kommune
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EIGERSUND KOMMUNE - SEKTORPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2025 - 

HØYRING OG OFFENTLEG ETTERSYN 

Vi viser til oversendt sektorplan for vann og avløp 2014 – 2025 – Eigersund kommune som 
vart motteken her den 21.10.2014 . 
 
Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, vil gjere merksame på at ved graving av 
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Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv. 
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nr. 34 og 36 er via denne gang og sykkelstien. Vinterstid når dette vannet 
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fjerne overvannet langs gang og sykkelstien fra Skyss- skafferstykke til 

Høgevollsveien taes med i sektorplanen for vann og avløp 2014-2015.  Med 
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Last opp bilde om 

ønskelig: 

P1000923.JPG 

  

Cat 148644 

Id 5597321 

Cpformid 9819 
 

 

Unique ID: 1618009 

Time: 2014-11-28 11:32:00 

IP: 81.166.205.13 

 

XML data is attached to this e-mail. 



Fra: Kai Preben Fosse <kai.fosse@gmail.com> 

Sendt: 30. november 2014 20:15 

Til: Dag Kjetil Tonheim 

Emne: Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune - uttalelse ved 

offentlig ettersyn 

 

Hei 

 

Det er positivt at det utarbeides en sektorplan for vann og avløp. Som abonnent ønsker jeg å 

komme med en uttalelse til høringsversjonen av sektorplan for vann og avløp 2014 - 2025. 

 

Jeg ber om en bekreftelse på at uttalelsen er mottatt. 

 

Mvh. Kai Preben Fosse 

 

Eventuell innføring av matavfallskverner: DIM ønsker å innføre avfallskverner for 

våtorganisk avfall. Avfallskverner vil kunne få konsekvenser for kommunens avløpsanlegg, 

herunder bl.a. ledningsanlegg, pumpestasjoner, renseanlegg, overløpsutslipp og bemanningsnivå.   

 

Sektorplanen omtaler ikke eventuell innføring av avfallskverner i planperioden. Sektorplanen kan 

med fordel redegjøre for tekniske, miljømessige og økonomiske konsekvenser som følger av en 

eventuell innføring av avfallskverner. 

 

Gebyrutvikling: På side 13 i sektorplanen er det stolpediagrammer som viser estimerte årlige 

investerings- og driftskostnader i planperioden fram til 2025.  

 

Av Norsk familieøkonomi sin oversikt for 2013, framkommer at Eigersund kommune har blant 

fylkets høyeste kommunale avgifter samlet sett. For de besluttende politiske organer er det 

sannsynligvis av interesse å kjenne til hvordan de foreslåtte investerings- og driftstiltakene slår ut 

for utviklingen av vann- og avløpsgebyrene. Sektorplanen kan derfor med fordel inneholde en 

framskrivning av gebyrnivået for en gjennomsnittlig husholdning fram til 2025. 

 

Lekkasjenivå: I sektorplanen opereres med et lekkasjenivå på 30 % på vannforsyningsnettet. 

Sektorplanen kan med fordel suppleres med en orientering om hvordan lekkasjenivået er utledet, 

for eksempel gjennom et vannregnskap for et utvalgt år. Lekkasjenivået er en viktig parameter for 

utvelgelse og prioritering av tiltak. 
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Eigersund kommune Saksbehandler: Eirin Roaldsen 

Miljøavdelingen Telefon: 95049105 

Pb. 580  Seksjon: Region Sør forvaltningsseksjon 

4379 EGERSUND Vår referanse: 14/13747 

 Deres 

referanse: 

14/27766 14/2038 

 Vår dato: 27.11.2014  

 Deres dato: 15.10.2014 

Att:   

post@eigersund.kommune.no 

 

 

Elektronisk post 

 

EIGERSUND KOMMUNE ROGALAND - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

AV SEKTORPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2025   

 

Det vises til oversendelse av 15. oktober 2014 fra Eigersund kommune med høring av 

sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune 2014-2025. 

 

Formål  

Planens utgangspunkt er sikring av gode vannforsynings- og avløpstjenester, samt et 

godt vannmiljø innenfor gitte utviklingsrammer. 

 

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør  

Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke finne at det i forslaget framkommer endringer 

som gjelder sjøområder direkte. Fiskeridirektoratet region Sør legger til grunn at 

utbygging med nytt rensetrinn for Hestnes renseanlegg vil følge krav i henhold til 

gjeldende lover og forskrifter.  

 

Vi legger videre til grunn av dersom plassering av utløp for renseanlegg vurderes 

endret så vil dette være gjenstand for egen planprosess. Fiskeridirektoratet region Sør 

vil i denne sammenheng vise til at kartdata for fiskeri- og akvakulturinteresser finnes 

på vår kartløsning på www.fiskeridir.no. Her finner en bl.a. plassering av gytefelt 

som vil være viktig å ta hensyn til ved eventuell endring i plassering av utløp fra 

renseanlegg. 

 

Fiskeridirektoratet region Sør ber om at ovennevnte innspill tas hensyn til i det 

videre planarbeid. Eventuelle henvendelser på bakgrunn av innspillet bes rettet til 

saksbehandler. 

 

 



 

Det bes om kopi av vedtatt plan. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Brit Fjermedal 

seksjonssjef 

 

 

Eirin Roaldsen 

seniorrådgiver 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Gebyrer etter plan og bygningsloven plan

Sammendrag:
En fremmer med dette forslag til plangebyr for 2016. Det er foretatt justeringer for at gebyrene skal
gjenspeile tidsbruken for den enkelte plantype og ligge så nært selvkost for plansaker som mulig.

Rådmannens forslag til vedtak:
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret:

Gebyrregulativ for plansaker etter lov 2008 06 27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(plan og bygningsloven) blir vedtatt som fremlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel plan og bygningsloven §§ 32 8 og 33 1, jf.. Lov 1967 02 10 Lov om
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Gebyrer etter plan og bygningsloven – plan 2016

Utgangspunktet for gebyr for plansaker er at de skal dekke kommunens kostnader til



saksbehandlingen frem til og med 1. gangsbehandling, og således sette kommunen i stand til å foreta
en forsvarlig behandling av sakene. Gebyr skal ikke være en inntektskilde for kommunen, og det har
vært en forutsetning at gebyrene ikke skal gå til annet enn kommunens behandling av saker etter
loven. Gebyrene skal utformes slik at de ikke kommer i konflikt med prinsippene i selvkostbegrepet.

Både ny og gammel lov gir hjemmel til å gebyrbelegge behandlingen av innsendte planer. Det kreves i
dag gebyr for behandling av alle innsendte planer, planendringer og søknader om tomtedeling. For
reguleringsplaner kan en gebyrlegge kommunens arbeid frem til og med 1. gangsbehandling. For
planer som behandles etter reglene om konsekvensutredning (KU) kan det kreves et eget gebyr for
fastsetting av planprogrammet. Dette er innarbeidet i de nye gebyrene.

Endringer ved innføring av ny plandel:
Plandelen i den nye loven viderefører i stor grad kommunens oppgaver for innsendte planer, men
det innføres nye planbegrep. Reguleringsplan er videreført som begrep, mens bebyggelsesplan er
utgått. Reguleringsplan etter den nye loven omfatter plantypene ”områderegulering” og

”detaljregulering”.

Områderegulering
Områdeplan utarbeides der det er krav om det i kommuneplanens arealdel, eller der kommunen

finner behov for en områdemessig planavklaring. I plan og bygningsloven forutsettes det at

områdeplan i utgangspunktet utarbeides av kommunen. Loven åpner imidlertid for at kommunen

kan overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Hjemmelen

for å kreve gebyr omfatter ikke områdeplaner. I henhold til lovkommentaren kan det likevel avtales

at de private forslagsstillerne skal påta seg kostnaden med planutarbeidingen.

For oppstart av nye områdeplaner vil det på denne bakgrunn kunne være en forutsetning at det

inngås avtale mellom kommunen og forslagsstilleren om dekning av kostnader. Ettersom det i

utgangspunktet er en kommunal oppgave å utarbeide områderegulering, har andre forslagsstillere

ingen rett til å få behandlet en slik plan. Kommunen kan derfor la være å fremme den aktuelle planen

dersom det ikke blir enighet om kostnadsfordelingen.

Detaljregulering
Detaljregulering har erstattet tidligere reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Det skilles mellom

reguleringsplaner som skal vedtas av kommunestyret, og ”mindre reguleringsendringer”, de

myndigheten er delegert til rådmannen.

Der tidligere vedtatt reguleringsplan stiller krav om bebyggelsesplan, kreves det nå detaljert

reguleringsplan.

Konsekvensutredning
Når det gjelder konsekvensutredning og planprogram er det ikke gjort endringer utover at

rådmannen foreslår at en også innfører gebyr på fastsetting av planprogram for KU.

Justering i gebyr for plansaker
En har med bakgrunn i gjennomgang av kompleksitet, tidsbruk før og etter førstegangsbehandling

foretatt justeringer i gebyrgrunnlaget som berører både enhetsgebyr og behandlingsgebyr. Dette er

innarbeidet i forslaget.

Saksbehandlers vurderinger:
En vurderer at endringene i gebyr medfører en tydeliggjøring av at arealbruk først og fremst skal

avklares gjennom plan. En viderefører at en legger vekt på det dynamiske leddet i gebyrene for å

fange opp sammenhengen mellom kompleksitet og arbeidsomfang:



a. En viderefører at gebyrene skiller mellom små og store planer.

b. En viderefører at gebyrene differensierer mellom ulike plantyper og graden av kompleksitet og

tidsbruk.

c. En viderefører at gebyrene skal ha logisk sammenheng mellom plantype og bruk av dekar og

kvadratmeter.

d. Justering mellom fastleddet (behandlingsgebyr) og det dynamiske leddet for bedre å synliggjøre

tidsbruken.

e. En viderefører unntakene fra beregningsgrunnlaget for landbruksområder som ikke skal bebygges,

friområder, frilufts og naturvernområder, større sammenhengende grøntstrukturer og arealer som

ikke er byggeområde og som unntas fra byggemulighet, helt eller i det vesentligste, som følge av

regulering til bevaring og vern.

f. Der kommunen pålegger å regulere et større areal, kan en etter nærmere vurdering kunne få fritak

for dette i gebyret dersom det ikke skal skje endringer i det – kun opptegning av faktiske situasjon.

Dette vil etter saksbehandlers vurdering medføre at gebyrene vil være mer rettferdig og på en bedre
måte synliggjøre arbeidsomfanget med den enkelte plan.

Evaluering av eksisterende gebyrregulativet
En har gått gjennom eksisterende gebyrsatser og vurdert fordelingen av tidsbruken frem til og med 1
gangsbehandling og tidsbruken derfra og fem til kunngjøring. En har fått noe erfaring knyttet til
hvordan områdereguleringene ev. slår ut og de er forholdsvis få i antall og slår i liten grad ut på den
samlede tidsbruken. Dette da disse i stor grad blir utarbeidet av eksterne konsulenter og det derfor
ikke gjort vesentlige justeringer for dette i gebyrsatsene.

En arbeider for at mest mulig av tidsbruken skal skje frem til og med 1. gangsbehandling, noe som en
isolert sett vurderer som positivt og ønskelig. Det er mest effektivt for alle parter når avklaringer
skjer før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Det er fornuftig at avklaringer m.m. skjer så tidlig
som mulig.

Forslag til gebyrsatser for 2016:
Plansaker etter PBL § 12 3 og 12 14 jfr. 12 10

Etter dette regulativ kreves gebyr for behandling av:
Utkast til private innsendte reguleringsplaner, detaljplaner, etter plan og
bygningslovens §§ 12 3 jfr. 12 10.
Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter plan og bygningslovens §§ 12
14, 1.ledd, og 12 3, 2.ledd.
Planforslag fra andre sektormyndigheter som ikke omfattes av unntak i lov.

Reguleringsplan og vesentlig reguleringsendring PBL § 12 3 og 12 14

For behandling av reguleringsplan for eneboliger, rekkehus, tett småhusbebyggelse
m.m PBL § 12 3og 12 14:

Behandlingsgebyr 15000,

Arealgebyr pr. enhet – enebolig 3500,

Arealgebyr pr. enhet rekkehus, konsentrert småhusbebyggelse 3500,

Andre formål i planen pr. påbegynt daa. 2000,



For behandling av reguleringsplan for blokk, terrassert bebyggelse, leilighetsbygg
betales PBL § 12 3:

Behandlingsgebyr 15000,

BRA mindre enn 2000 m2 betales pr. m2 15,

BRA over 2000 – 5 000 m2betales pr. m2 8,

BRA over 5 000 10 000 m2 betales pr. m2 7,

For BRA over 10 000 m2 betales pr. m2 6,

Andre formål i planen pr. betales pr. m2. 5,

For behandling av reguleringsplan for næringsarealer (industri/lager/kontor) betales
PBL § 12 3og 12 14:

Behandlingsgebyr 15000,

Planareal inntil 10 daa. pr. daa. 4000,

Planareal over 10 daa til og med 20 daa. pr. daa. 2000,

Enhetsgebyr pr. omsøkt daa. fra 20 daa og oppover pr. daa. 1000,

Andre formål i planen pr. påbegynt daa. 2000,

Massedeponi og masseuttak 50% av gebyr i pkt. 3.

For behandling av reguleringsplan for næringsbygg inkl. kontor og kombinerte bygg i
tettbebygd strøk betales PBL § 12 3og 12 14:

Behandlingsgebyr 15000,

For BRA til og med 3000 m2 betales pr. m2 10,

For BRA over 3000 m2 betales pr. m2 7,

Andre formål i planen pr. betales pr. m2.. 5,

For behandling av reguleringsplan for fritidsbebyggelse (hytter, naust og lignende)
betales PBL § 12 3og 12 14:

Behandlingsgebyr 15000,

Enhetsgebyr pr. omsøkt enhet 5000,



Andre formål i planen pr. påbegynt daa. 2000,

Mindre endring av reguleringsplan PBL § 12 14:

For endring av bestemmelser 4000,

For areal opp til 500 m2 planareal 2500,

For areal over 500 m2 planareal betales pr. påbegynt daa. 1000,

Maksimumsgebyr PBL § 12 3og 12 14:

Maksimumsgebyr for saker etter pkt. 2 6 85000,

Konsekvensutredning

Fastsetting av planprogram gebyr på kr. 5000,
I de tilfellene der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I tiltak og der det blir
utredningsplikt etter vedlegg II tiltak, skal det for behandlingen av
konsekvensutredninger betales gebyr som tilsvarer 75% av satsene for reguleringsplan
kap. 4 pkt. 1 samt utgifter kommunen måtte ha til fagkyndig bistand med å gå gjennom
fagrapporter og KU.
Kostnader ved utarbeiding av KU skal forslagsstiller dekke i sin helhet.
Rådmannen fastsetter planprogram for reguleringsplaner.

Andre forhold

Alle planer skal leveres i SOSI format etter gjeldende standard og etter de krav som til
enhver tid stilles. Planer som ikke blir levert i dette formatet skal i utgangspunktet
returneres. Det skal beregnes et tilleggsgebyr dersom planen ikke blir levert i SOSI
format eller fullverdig digital form. Tilleggsgebyret skal regnes etter den tid kommunen
bruker til digitaliseringsarbeidet eller arbeidet med oppretting av allerede digitalisert
plan, og kommunes evt. utgifter med dette arbeidet.

For overføring digital form og/eller bearbeiding for tilpassing til kommunens
datasystem, må forslagsstiller dekke de faktiske utgiftene.

Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3490. Både eksisterende bebyggelse som
skal bli stående og ny bebyggelse regnes i utgangspunktet med og omfang avklares i
oppstartsmøte. Der kommunen pålegger å regulere et større areal, kan en få fritak for
dette i gebyret dersom det ikke skal skje endringer i det – kun opptegning. Arealer som
ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale
utnyttelsen som planen gir mulighet for.

Gebyret rettes til tiltakshaver, og dersom denne ikke er kjent sendes gebyret til den
som utarbeider reguleringsplanen (ansvarlig foretak). Gebyret deles ikke opp.

Gebyret beregnes ut ifra tidspunkt for vedtatt plan i kommunestyret.



Dersom forslagstilleren skriftlig trekker forslag til detaljplan før den blir

lagt ut til offentlig ettersyn, eller dersom kommunen vedtar ikke å legge ut
forslaget, skal det betales 50 % av gebyrsats. Dette gjelder også mindre
endringer av reguleringsplan.

For reguleringsplaner som omfatter flere formål, byggeområder o.l. skal punktene 1 5
benyttes som grunnlag for beregning for det enkelte formål.

Følgende planformål inngår ikke i beregningsgrunnlaget for gebyr:

• Landbruksområder som ikke skal bebygges.

• Friområder, frilufts og naturvernområder, større sammenhengende

grøntstrukturer.

• Arealer som ikke er byggeområde og som unntas fra byggemulighet,

helt eller i det vesentligste, som følge av regulering til bevaring og vern.

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Rådmannens avgjørelse av

søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Økonomiske konsekvenser:
Medfører inntekter til kommunen som skal ivareta selvkost for plansaker dvs. gebyr kan ilegges frem

til og med 1. gangsbehandling. Er innarbeidet i fremlegg til budsjett for 2016.

Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har

økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes

dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
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Miljøfyrtårn i Eigersund kommune

Sammendrag:
Spørsmålet om Eigersund kommune skal engasjere seg i miljøsertifiseringsordningen, kalt
Miljøfyrtårn, har tidligere vært fremlagt som sak i formannskapet (FS sak 109/09) og som et internt
notat i formannskapet den 17.8.2011. Rådmannen har ved begge anledninger konkludert med at en
er positiv til ordningen, men at det har vært vanskelig å avsette tilstrekkelige ressurser for å følge
opp ordningen. Politisk er det vedtatt at saken utsettes.

Miljøfyrtårn er en nasjonal tredjeparts sertifiseringsordning og er Norges mest brukte sertifikat for
virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn
innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Ordningen har tilpassede krav for ulike
bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering.

Det er også noen kostnader knyttet til det å være sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Kostnadene er
knyttet til etableringsgebyr (kr 2.400 15.000 eks. mva) og en årlig serviceavgift (kr 1.000 15.000 eks
mva) som varierer i størrelse avhengig av antall ansatte i bedriften.

Før bedrifter/virksomheter innenfor en kommune kan sertifiseres, skal kommunen ha kjøpt lisens fra
Stiftelsen Miljøfyrtårn. Kommunen må først gjøre vedtak om å bli en Miljøfyrtårnkommune. For
Eigersund kommune vil den årlige lisensen ut fra folketallet være ca 5.200 eks mva. Det kan også
inngås samarbeid med andre kommuner om å drive ordningen (regionlisens). Mer om Stiftelsen
Miljøfyrtårn: www.miljofyrtarn.no

Denne saken er en politisk bestilling.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune ser positivt på miljø og nytteverdien av å bli en miljøfyrtårn kommune, men på
grunn av den økonomiske situasjonen som kommunen er inne i, vil det være vanskelig å prioritere
tilstrekkelige ressurser for at ordningen skal gi ønsket effekt. Slik som situasjonen er nå har ikke



Eigersund kommune anledning til å bli en miljøfyrtårn kommune.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret.
Formannskapet innstiller til kommunestyret.
Saken avgjøres av kommunestyret.

Eventuell tidligere politisk behandling:

FS 109/09 Vedtak: «Saken utsettes». Vedtaket er enstemmig.

Etter politisk forespørsel ble saken lagt frem i et internt notat i formannskapet den 17.8.2011. Saken
ble tatt til orientering og det ble ikke fattet noe vedtak.

Andre opplysninger / fakta i saken:

I dette kapittelet gjengis i hovedsak informasjon som Stiftelsen Miljøfyrtårn selv har forfattet.

Om Stiftelsen Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en etablert ordning for miljøsertifisering. Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet 13.
november 2003. Fra 1. januar 2004 overtok stiftelsen driften av, og det juridiske ansvaret for
Miljøfyrtårn ordningen. Stiftelsen Miljøfyrtårn med sin administrasjon i Kristiansand drifter
sertifiseringsordningen. Miljøverndepartementet støttet Miljøfyrtårn økonomisk fra 2000 til 2006.
Fra 2007 er ordningen selvfinansierende. Hovedvekten av inntektene kommer fra de sertifiserte
virksomhetene.

Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats
og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene
oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig
vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Hvorfor skal vår kommune kjøpe lisens?
Dersom det skal være mulig for virksomheter i kommune å bli sertifisert, må kommunen ha en lisens
fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Først må det fattes et politisk vedtak i formannskap eller kommunestyre
om å satse på Miljøfyrtårn. Det er et viktig signal at kommunens egne virksomheter også



implementerer miljøledelse i form av Miljøfyrtårn, for på den måten å gå foran med et eksempel til
etterfølgelse andre offentlige etater og det private næringsliv. Kommunen må utnevne en
miljøfyrtårnansvarlig som skal ha ansvar for informasjon omMiljøfyrtårn for interesserte
virksomheter og innbyggerne. Denne personen skal koordinere sertifiseringen av virksomheter i
kommunen.

Lisensen utløser et årlig gebyr etter at første virksomhet i kommunen er sertifisert. Kommunen får da
tilgang på et verktøy for bærekraftig utvikling, der antall sertifiserte virksomheter er ett av flere
mulige måleparametere.

Stiftelsen Miljøfyrtårn krever at alle sertifiserte virksomheter årlig skal rapportere sine
miljøprestasjoner på indikatorer som arbeidsmiljø, avfall, energi, transport, innkjøp, utslipp og
estetikk. Innrapporteringen skjer i et webbasert Miljørapporteringssystem (MRS) og gir muligheter
for utrapportering til bruk ved for eksempel benchmarking.

Regionalt samarbeid
Ved å inngå et regionalt samarbeid om Miljøfyrtårn effektiveres arbeidet, fordi ressurser i en
kommune kan utnyttes i andre. Kommunene kan samarbeide om sertifisørkapasitet og
markedsføring av ordningen i regionen.

Kommunens plikt og ansvar for oppfølging
Kommuner som fatter politisk vedtak om å bli miljøfyrtårnkommune påtar seg et ansvar og en rekke
forpliktelser overfor Stiftelsen Miljøfyrtårn, sertifisører, konsulenter og miljøfyrtårnsertifiserte
virksomheter.

Kommunen skal utpeke en miljøfyrtårnkoordinator (i mindre kommuner er dette ofte samme person
som sertifisør). Én person kan dekke rollene for flere kommuner i en region, ved regionalt samarbeid.

Kommunene har et ansvar for å følge opp de sertifiserte virksomhetene i egen kommune. Dette
gjelder også egne kommunale virksomheter eller andre virksomheter, som av habilitetsmessige
årsaker er sertifisert av andre. Det skal utpekes en person som er ansvarlig for Miljøfyrtårnarbeidet i
kommunen..

Som et minimum må det til enhver tid være tilstrekkelig sertifisørkapasitet i kommunen. Kommunen
kan rekruttere sertifisører blant egne ansatte, eller inngå avtale med sertifisører fra nærliggende
kommuner, fra fylkeskommune eller private sertifisører. Sertifisørene skal være kurset og godkjent
av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Kommunen skal i sitt miljøfyrtårnarbeid følge de til enhver tid gjeldende rutiner og regler.

Kommunen skal tilstrebe at virksomheter blir resertifisert før sertifikatet blir ugyldig.

Kommunale sertifisører kan ikke sertifisere kommunens egne enheter/virksomheter. Dette løses ved
å inngå avtale med sertifisør fra nabokommune/fylkeskommune/annen organisasjon. Med
Kommunale enheter/virksomheter menes: Kommunale foretak (KF), Interkommunale selskap (IKS) og
Aksjeselskap (AS) der kommunen har innflytelse og/eller eierandeler.

I tillegg oppfordrer Stiftelsen Miljøfyrtårn enhver kommune til å:

· Utarbeide en klar målsetting med miljøfyrtårnarbeidet i kommunen. Denne målsetning skal
være godt forankret på ledernivå.

· Kunngjøre at den er en miljøfyrtårnkommune på kommunens nettside. Her skal nødvendig



informasjon om Stiftelsen Miljøfyrtårn komme klart frem sammen med navn og
kontaktinformasjon til miljøfyrtårnansvarlig. Siden skal holdes oppdatert og logo for Stiftelsen
Miljøfyrtårn være godt synlig.

· Sørge for at kommunalt ansatte sertifisører og Miljøfyrtårnkoordinator i kommunen har satt av
tilstrekkelig tid til sin oppgave og at dette er formalisert i stillingsinstrukser eller tilsvarende.

· Dersom privat sertifisør skal virke i kommunen bør skriftlig avtale inngås. Oppdrag, frister,
rapportering og rammer for fakturering skal være avklart.

· Miljøfyrtårnkoordinator i større kommuner eller kommuner med mange sertifiseringer bør
fungere som koordinator eller knutepunkt for å kunne håndtere miljøfyrtårnarbeidet på best
mulig måte. Dette arbeidet omfatter: formidle kontakt og informasjon mellom konsulent og
sertifisør koordinere sertifisører med tanke på oppdrag diplomadministrasjon inkludert å
arrangere overrekkelse av diplom arrangere samlinger for konsulenter, sertifisører, etablerte
Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter og potensielle nye miljøfyrtårnvirksomheter.

· Kommuner med få sertifiseringer oppfordres til å inngå avtale med nabokommune(r) og
samarbeide om å få mest mulig nytte og effekt av Stiftelsen Miljøfyrtårns sertifiseringsordning.
To eller flere kommuner kan inngå regionavtale.

Rådmannens vurderinger:

Miljøfyrtårn ordningen krever at kommunen må utpeke en person som skal være
Miljøfyrtårnansvarlig i kommunen. Kommunen må også danne et Miljøfyrtårn sekretariat, eller
etablere et samarbeid med omliggende kommuner om å organisere nødvendige funksjoner som
sertifisering av virksomheter og markedsføring av programmet. På stiftelsens hjemmeside
(www.miljofyrtarn.no) er det anbefalt at det i kommuner med både næringsansvarlig og
miljøansvarlig, etableres et samarbeid om markedsføring av Miljøfyrtårn.

Hvorvidt Eigersund kommune skal delta i ordningen vil i stor grad bero på en kost nytte vurdering. En
av fordelene som stiftelsen selv fremhever, er at miljøfyrtårnordningen vil heve miljøprestasjonene i
lokale bedrifter og egen organisasjon. Gjennom miljørapporteringen legger Miljøfyrtårn også til rette
for virksomheter som vil lage klimahandlingsplaner og klimaregnskap. Gevinstene og nytten av å bli
en Miljøfyrtårnkommunen henger imidlertid sterkt sammen med det å skape et lokalt engasjement
og evnen til å følge opp miljøfyrtårnbedriftene. Denne gevinsten kan ikke oppnås uten at det avsettes
tilstrekkelige stillingsressurser og budsjettmidler.

Kommunen må derfor utnevne en miljøfyrtårnansvarlig som skal ha ansvar for informasjon om
Miljøfyrtårn for interesserte virksomheter og innbyggerne. Denne personen skal også koordinere
sertifiseringen av virksomheter i kommunen, skape engasjement og følge opp miljøfyrtårnbedrifter
m.m. Med utgangspunkt i ordningens krav til sertifisører er det naturlig at dette ansvaret legges til
Teknisk avdeling.

Den administrative bemanningssituasjonen i Teknisk avdeling har over lang tid vært under stort
press, samtidig som kommunen står midt i en situasjon med anstrengt økonomi og forestående kutt.
Dersom en velger å delta i Miljøfyrtårn ordningen på nåværende tidspunkt må enten andre
prosjekter og arbeidsoppgaver prioriteres bort, eller så må det tilføres betydelige budsjettmidler som
øremerkes etablering, bemanning og oppfølging av Miljøfyrtårnordningen.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.



Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Kommunelisens 5000 5000

Kursutgift 10000 0

Stillingsressurser (anslått ca 20 %) 125000 125000

Frie driftsmidler til miljøfyrtårnarbeidet (RS) 40000 40000

Sum 180000 170000

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Kommunelisensen koster eksempelvis kr 5.240 eks. mva. i året for en kommune med innbyggertall
mellom 5 000 og 20 000 innbyggere. Ved å samarbeide med minst en annen kommune, betales det i
stedet regionlisens som utløser en rabatt på 40 prosent av summerte kommunelisenser. Lisensen
faktureres ikke før det har vært minst en sertifisering i en kommune (privat eller offentlig
virksomhet).

Kursutgifter for kommunens egne ansatte som sendes på hhv konsulent og sertifisørkurs beløper seg
til ca kr 5 000 pr. person pr. kurs.

Ved 1. gangs sertifisering oppfordrer Stiftelsen Miljøfyrtårn kommunene til å betale sertifikatet i glass
og ramme som beløper seg til kr 800 ekskl. mva, hvis det bestilles ett og ett sertifikat. I tillegg
oppfordres kommunene om å betale regningen ved 1. gangs sertifisering – altså selve
sertifiseringsarbeidet som utgjør ca. kr 3 000 5 000 ekskl. mva. Ved senere sertifiseringer
(virksomhetene resertifiseres hvert 3. år) er det naturlig at virksomhetene betaler selv.

Hvis kommunen ønsker å sertifisere egne enheter som barnehager, skoler, kulturhus, rådhus eller
lignende, så vil dette for hver enhet koste anslagsvis kr 33.000, som fordeler seg slik: kr 26.000 i
konsulenttjenester (gjennomsnitt 30 timer), kostnader til sertifisør kr 1.000, , sertifiseringslisens med
diplom i glass og ramme kr 4.500, og årlig lisens på kr 2.000, . Resertifiseringen tas hvert 3. år og
koster kr 3.500, . For Eigersund kommune kan det være aktuelt å sertifisere våre 7 barnehager, 8
skoler og kulturskolen.

For å oppnå ønsket effekt av å være en miljøfyrtårn kommune er det vurdert at en trenger
arbeidsressurser tilsvarende 20 % stilling – i alle fall de første årene. Det bør også avsettes et årlig
budsjett på ca kr 40.000, (RS) som skal dekke løpende driftsutgifter, sertifikater,
sertifiseringskostnader mv.
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:

1. Eigersund kommune vedtar å delta i ordningen Miljøfyrtårn og å bli en miljøfyrtårnkommune.
2. Teknisk avdeling står ansvarlig for at ordningen etableres og driftes på en hensiktsmessig måte.
3. Miljøfyrtårnordningen opprettes med et eget ansvarsområde med første års budsjett på kr



180.000, og påfølgende år kr 170.000.
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Revisjon av kommunal avfallsforskrift

Sammendrag:
DIM oversendte forslag til ny kommunal forskrift for innsamling av husholdningsavfall 29.08.14 til
Eigersund kommune og ba om at den skulle tas opp til behandling. Likelydende brev er gått til
Sokndal kommune og Bjerkreim kommune. I forkant av dette har det vært gjennomført møter
mellom kommunenes administrasjon og DIM for å drøfte matavfallskvern og de fordeler og ulemper
dette gir.

Styret i DIM gjorde følgende vedtak den 08.05.14:

1. «Det utarbeides retningslinjer for bruk av matavfallskverner for borttransport av organisk
avfall og matrester i kommunens avløpsanlegg som oversendes til eierkommunene for
behandling og godkjenning.

2. Det utarbeides retningslinjer og utbyggingsavtaler for anlegg og bruk av felles,
underjordiske avfallsbeholdere, såkalte «kvartalsløsninger», som oversendes til
eierkommunene for behandling og godkjenning.»

I følge brevet ble dette arbeidet utført, og medførte at DIM sitt styre kunne behandle denne saken
28.08.14, og gjorde følgende vedtak i sak 13/14:

1. «Forslag av 10.07.14 til ny kommunal forskrift for innsamling av husholdningsavfall
oversendes til eierkommunene for godkjenning.

2. Forslaget til teknisk norm for anskaffelse og bruk av nedgravde avfallskonteinere
oversendes eierkommunene for godkjenning.»

Det presiseres også at forskriften må vedtas av de enkelte kommunestyrene i hver enkelt
eierkommune, i tillegg til at det nasjonale forbudet mot bruk av matavfallskverner må oppheves.

Utkast til forskrift for husholdningsavfall er endret ved at det er tatt inn ny §§ 19 og 20, og tidligere



§§§ 19, 20 og 21 er forskjøvet til henholdsvis §§§ 21, 22 og 23, i tillegg til to nye definisjoner i § 2.
Disse fremgår av vedlegg 1.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det innføres ikke en ordning med matavfallskverner for husholdninger i Eigersund

kommune.
2. Forslag til teknisk norm og endring av forskrift for innsamling av husholdningsavfall

gjeldene for nedgravde konteinere godkjennes. Forskriften kan sendes på offentlig ettersyn
etter at det er gjennomført en oppdatering av lover og forskrifter.

Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 20.10.2015

PTU behandling:

Saken ble enstemmig trukket fra sakskartet ved møtets start. Utvalget ønsker å behandle saken etter
at representanter fra DIM og kommunen v/vann og avløp har gitt en grundig orientering.

PTU 186/15 vedtak:

Saken ble trukket fra sakskartet.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Saken behandles av Planteknisk utvalg, og Formannskapet (økonomi), og deretter kommunestyret.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ikke tidligere politisk behandlet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
DIM har oversendt to rapporter om bruk av matavfallskverner. En rapport er en
konsekvensutredning utført av den gang Sørlandskonsult i 2004, og et utdrag av rapporten «Effekter
av bruk av matavfallskverner på ledningsnett, renseanlegg og avfallsbehandling» av Aquateam, norsk
vannteknologisk senter AS utarbeidet i 2006.

En matavfallskvern er beskrevet på følgende måte:
«Matavfallskverner til bruk i boliger m.v. monteres i kjøkkenbenken i tilknytning til en vask eller
utslagsvask.
Selve kvernen er formet som en sylinder på størrelse med en liten vaskebøtte. Inne i kverna er det en
elektrisk drevet, perforert plate som roterer. Matavfallet rives og raspes i stykker som med et rivjern.
Kvernen fungerer ved at vannet først settes på, og så slås bryteren på som setter kverna i gang.



Deretter legges matrestene i vasken, slik at de blir skyllet ned i kverna sammen med det rennende
vannet.
Matavfallskverner egner seg bare på organisk materiale. Metall og plastgjenstander lar seg ikke male
opp, de er enten for harde eller for seige. Det samme gjelder bein og fiskeskinn.»

I 2007 ble det innført et generelt forbud mot matavfallskverner i Norge. Kommunene kan gjennom
lokal forskrift tillate matavfallskverner. En brukerundersøkelse for DIM i 2014 viser at 4 % av
abonnentene har installert matavfallskvern, på tross av forbudet.

COWI er DIM sin konsulent i denne saken. COWI har beskrevet at ved innføring av matavfallskvern
kan det forventes 2 % økning i avløpsmengden og 30 – 50 % økning i tilførselen av organiske stoff i
avløpsvannet. Dette er generelle tall som nødvendigvis ikke er representative for Eigersund
kommune. DIM har ikke gjennomført beregninger som viser hvor mye avfallsproduksjonen vil være
for de forskjellige renseanleggene i Eigersund kommune. Eigersund kommune har fire
avløpsrenseanlegg og en kommunal slamavskiller. Mye av ledningsnettet er i dårlig forfatning,
feilkoblinger i nettet, ledninger med lite fall og med fellesledninger (fellessystem) i sentrum.

Ved store nedbørsmengder går de fleste avløpspumpestasjonene på nettet i nødoverløp. Det vil føre
til økt utslipp av oppmalt avfall og organisk stoff til sjø og vassdrag. Derfor bør også
miljøkonsekvensene undersøkes før man endrer forskriften.

Gjeldene utslippstillatelse for alle renseanleggene innbefatter ikke økt tilførsel av organisk stoff i
avløpsvannet. Nye utslippstillatelser må fremmes til Fylkesmannen for alle avløpsanleggene. Da vil
krav om endring av renseprosess og strengere rensekrav vil slå inn som følge av økt organisk innhold i
avløpsvannet.

Fylkesmannen
Miljødirektoratet og Fylkesmannen advarer mot å installere matavfallskverner. Det vil føre til
problemer både i avløpsnettet og i renseanlegget samt øke utslipp til resipienten.

Sitat av brev fra fylkesmannen til Eigersund kommune den 04.11.13:
«Dersom Eigersund kommune tillater matavfallskverner i husholdningene vil dette gi en økning av pe
belastningen til renseanlegget. Slik situasjonen ved renseanlegget er i dag vil økningen bli så stor at
kommunen må søke om endring av tillatelse til utslipp av avløpsvann. I dagens tillatelse har
Eigersund kommune unntak for sekundærrensekravet. Det er ikke sannsynlig at det vil bli gitt unntak
fra dette kravet i en ny tillatelse. Eigersund kommune vil dermed måtte ta høyde for ombygging av
anlegget for å tilfredsstille framtidige rensekrav og den store økningen i belastningen som eventuell
innføring av matavfallskverner vi gi.»

I Aquateam sin rapport fremkommer det at «det er først og fremst i områder hvor det er lite utlekking
fra ledningsnettet og der man har renseanlegg med biologisk kjemisk rensing, da helst med
nitrogenfjerning siden matavfall er rikt på nitrogen, at man kan forsvare en håndtering av
matavfallet basert på matavfallskvern i alle husholdninger.»

Med de utsiktene det er til økt nedbør som følge av ventende klimaendringer, med økt belastning på
ledningsnettet, vil det ikke være riktig å belaste ledningsnettet ytterligere, i hvert fall ikke uten at det
er gjort nærmere kapasitetsberegninger for å se hvilke konsekvenser en økning av avløpsmengden
betyr.

Det er også en kjent problemstilling at det eksisterer feilkoblinger på ledningsnettet ved at overvann
er koblet inn på kloakknettet, noe som spesielt i flomperioder fører til at nettet blir overbelastet med
den følge at avløpet går i nødoverløp og forurenser sjø og vassdrag. I sentrum er det i tillegg mye



fellesledninger (overvann og spillvann i samme ledning) med utslipp, dårlig rørtilstand og
driftsproblemer. I tillegg skjer det, ved overbelastning av ledningsnettet, at avløpspumpestasjonene
går i nødoverløp. Eigersund kommune har 53 kommunale stasjoner.

Ledningsnettet ligger flere steder med lite fall på selvfallsledninger i tillegg til flere pumpestasjoner
med tilhørende pumpeledninger. Når oppmalt matavfall blir brutt ned, fører det til behov for
oksygen i prosessen. Ved lang oppholdstid i ledningsnettet kan det føre til oksygenmangel og
problemer med utvikling av hydrogensulfid og tilhørende luktplager i kummer og eldre
avløpsstasjoner. Ved økt tilførsel av organisk stoff til ledningsnettet øker også rotteplagene i
ledningsnettet.

Selvkostprinsippet:
I forurensingslovens § 34 finner man bestemmelsene om at kommunene skal kreve inn avfallsgebyr.
Gebyrene skal fullt ut dekke kostnadene. Det er altså ikke tillatt at kommunen «subsiderer» en del av
avfallsgebyrene.

I vass og avløpslova, § 3, finner man bestemmelser om kommunale vann og avløpsgebyr. Det er
ikke krav om at kommunen krever inn gebyr som dekker alle kostnadene med avløpsanleggene.

Rådmannens vurderinger:

Styret i DIM sitt vedtak den 28.08.14, sak 13/14:
I vedtaket fremkommer det at forslaget til ny «Kommunal forskrift for husholdningsavfall»
oversendes eierkommunene til godkjenning.

I henhold til Forvaltningslovens § 37 så må den foreslåtte forskriftsendringen på høring. Dette er ikke
gjort av DIM, så dersom Eigersund kommune vil vedta ny forskrift må den legges ut til offentlig
ettersyn, og sendes på høring først.

Kan DIM gi avslag i renovasjonsgebyret?
I saksframlegget til styresak 13/14 i DIM den 28.08.14 fremkommer blant annet følgende:
«DIM vil kunne gi avslag i renovasjonsgebyret dersom installasjonen er gjort på riktig vis.»
Det er ikke DIM, men Kommunestyret som fastsetter renovasjonsgebyret, og dersom det skal gis
avslag på renovasjonsgebyret for enkelte abonnementer, så må det fremkomme i kommunestyrets
vedtak.

Pilotprosjekt:
Før man innfører mulighet til å installere matavfallskverner for større områder, burde det vært et
pilotprosjekt i et avgrenset avløpsområde for å få erfaringer med bruk av matavfallskverner, og de
konsekvensene dette har for ledningsnettet, pumpestasjoner, overløp og renseanlegg. Det ville gitt
et bedre kunnskapsgrunnlag for vurderingen.

Rådmannen legger merke til at DIM ikke har valgt å følge anbefalingen fra COWI AS om å starte med
et pilotprosjekt for deler av Dalane. Dersom den anbefalte forskriften blir vedtatt vil man ikke kunne
nekte noen andre abonnementer i DIM å installere matavfallskvern, enn de som er tilknyttet
avløpsanlegg der avløps og overflatevann går i felles rør, og for abonnementer som ikke er tilknyttet
avløpsrensedistriktet som er bygget for håndtering av økt tilførsel av organisk materiale. I Eigersund
kommune er 98 % av alle avløpsabonnenter tilknyttet et avløpsdistrikt der de tekniske
forutsetningene ikke tillater innføring av mer organisk avfall, i ledningsnettet med tilhørende
pumpestasjoner og renseanlegg, uten at en stor ombygging kreves.



Foreldet forskrift:
Rådmannen legger også merke til at DIM har sendt ut et forslag til ny forskrift for innsamling av
husholdningsavfall som har henvisning til en del lover og forskrifter som er opphevet for lengst,
samtidig som det ikke er vist til nye lover og forskrifter som er relevante. Det er rådmannens
forventning at når DIM foreslår en endret forskrift, så hadde man benyttet anledningen til samtidig å
rette opp disse forholdene.

Hageavfall med mer:
I følge DIM sine hjemmesider på internett skal følgende samles inn som våtorganisk avfall:

· Alle typer matrester, skrell, eggeskall, skinn, kjøtt og fiskebein
· Kaffegrut, kaffefilter og teposer
· Kjæledyravfall
· Matbefengt papir (mel , sukker og pizzaesker, o.l.)
· Servietter og tørkepapir
· Esker av grå kartong, do og tørkepapirruller
· Blomsteravfall, løv, kvister

Av disse typene våtorganisk avfall kan ikke abonnentene sende følgende fraksjoner gjennom
matavfallskverna:

· Fiskeskinn og alle typer bein
· Kjæledyravfall
· Matbefengt papir
· Esker av grå kartong, do og tørkeruller
· Blomsteravfall, løv og kvister (med unntak av stueplanter)

Disse fraksjonene vil havne i restavfallet hvis man installerer matkvern. Erfaringer fra området som
har innført matavfallskvern viser at om lag 2/3 av matavfallet kjøres gjennom kverna. Resten havner i
restavfallet.

Det betyr videre at en del av det som i dag kastes i matavfallet, må kastes i restavfallet ved innføring
av matavfallskvern. Noe som muligens vil føre til økt transport og behandlingskostnad. Det vil føre til
reduserte kostnad ved at DIM slipper å hente matavfallet, men det betinger at alle husstandene går
over til matavfallskvern, for ellers vil man jo måtte hente matavfallet hos de husholdningene som
ikke har matavfallskvern. Kommunen har ingen hjemmel for å påby matavfallskvern, men har
derimot en plikt å hente matavfallet hos husholdningene.

Merknader til forslaget til § 19
Punkt 1:
Her står det at det kun er tillatt å installere matavfallskvern i de avløpsområdene hvor dette er tillatt,
uten å angi hvilke området dette er. Det står også: «Matavfallskvern kan bare tilknyttes separate
avløpsanlegg etter søknad til kommunen.» Man bør kreve tillatelse fra kommunen, ikke bare søknad.
Dersom man skal vedta en slik forskrift, bør denne setningen endres til følgende: «Matavfallskvern
kan bare installeres der man er tilknyttet separate avløpsanlegg, og etter at det er etter søknad gitt
tillatelse fra kommunen.»

Punkt 2:
De to setningene i dette punktet har ikke noen sammenheng. Bør være to punkter.

Punkt 4:



Her kreves det at alt våtorganisk avfall fra husholdning med avtale om matavfallskvern skal til enhver
tid kvernes, og ikke blandes med det øvrige avfallet. Det henvises til det som er tidligere skrevet om
hageavfall med mer.

Punkt 6:
Her burde eventuelle skader på bygning også vært tatt med.

Mye papirarbeid for abonnenten:
I følge forslaget til ny forskrift, § 29 må følgende «papirarbeid» gjøres:

· Søke om tillatelse fra kommunen (punkt 1 i § 19)
· Melde inn installasjon av matavfallskvern til kommunen og til DIM på eget meldings og

registreringsskjema (punkt 5 i § 19)
· Avtale mellom abonnementen og DIM om bruk av kvern (punkt 5 i § 19)

Dette bør gjøres mindre byråkratisk.

Nedgravde søppelkonteinere:
Rådmannen ser ingen vesentlige motforestillinger mot å utvide forskriften for kommunal innsamling
av husholdningsavfall slik at det tillates nedgravde konteinere. Det vil trolig ikke bli noe stort press på
å ta i bruk en slik løsning i Eigersund kommune, men det kan godt legges til rette for en slik løsning i
framtiden.

Før en slik forskriftsendring vedtas av Kommunestyret, må forslaget sendes på høring og legges ut på
offentlig ettersyn. Ettersom det er avdekket mangler ved gjeldende forskrift, anbefaler rådmannen at
før et forslag om å tillate nedgravde søppelkonteinere sendes ut på høring, oppfordres styret i DIM til
å gå kritisk gjennom gjeldene forskrifter og foreslå nødvendige endringer blant annet som følge av
endrende lover og sentrale forskrifter.

I forslaget til ny forskrift § 7 er det henvist til lover og forskrifter der nærmest samtlige er opphevet
eller endret. Når det foreslås ny forskrift, må det forventes at lovhenvisningene og hjemlene er
oppdatert i henhold til gjeldende lovverk.

I tillegg til å vurdere matavfallskvern, kunne DIM også med fordel ha vurdert en renovasjonsordning
med bruk av dunker og hvilke fordeler og ulemper dette ville gi for å se disse løsningene opp mot
hverandre.

Universell utforming:
Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:

Økonomiske konsekvenser for abonnentene:
Kostnaden med kjøp og installasjon av matavfallskverner er i størrelsesorden kr. 5000,

I forslaget til ny forskrift § 19 punkt 7 fremkommer det at abonnenter som installerer
matavfallskvern vil få et redusert renovasjonsgebyr, men et høyere avløpsgebyr ved tilknytning til
kommunalt avløpsanlegg. Det fremkommer ikke hvor stor reduksjonen i renovasjonsgebyret blir, og
heller ikke hvor stor økningen i avløpsgebyret blir. Rådmannen vil påpeke at økningen av
avløpsgebyrene vil gjelde alle abonnenter til avløpsnettet. Eigersund kommune har ikke en



differensiert gebyrforskrift og tilføring av endret sammensetning i avløpsnettet vil kreve store
økonomiske utgifter i mange ledd, fra utbedring av ledningsnett, økte driftskostnader for
avløpsstasjoner og utbygging av nytt rensetrinn ved flere avløpsrenseanlegg, som ikke kan dekkes inn
av noen få abonnenter. Fra Fylkesmannen er det allerede varslet krav om neste rensetrinn for
hovedrenseanlegget på Hestnes, dersom matavfallskvern tillates.

Når det ikke er bestemt hvor stor reduksjon abonnementene vil få i renovasjonsavgiften og hvor stor
økning en i avløpsgebyret vil bli for de som installerer matavfallskvern, er det ikke mulig for de som
skal fatte beslutning om forskriften skal endres eller ikke å vite hvilke konsekvenser en åpning for
matavfallskverner vil få for abonnentene. Disse forholdene må forventes å ha stor betydning for hvor
mange abonnenter som vil velge å installere matavfallskvern dersom dette blir lovlig i Eigersund
kommune.

Det må foreligge en alternativ ordning for de som ikke ønsker å installere matavfallskvern. Ved å
sette gebyret for de som leverer våtorganisk avfall på gamlemåten ekstra høyt, kan man nok øke
antallet som installerer matavfallskvern, men man kan ikke forvente 100 % oppslutning.

Økonomiske konsekvenser for kommunen:
Ved innføring av matavfallskvern, enten helt eller delvis vil det i utgangspunktet føre til en lavere
kostnad for DIM vedrørende behandling av matavfallet, men kanskje en høyere kostnad for
restavfallet i og med at noe av matavfallet nødvendigvis vil havne her. I tillegg vil det føre til økte
vann og avløpsgebyrer som følge av økte drifts og vedlikeholdsutgifter på ledningsnettet, men også
økt tømmehyppighet for renseanlegget.

Vann og avløpsseksjonen:
På bakgrunn av brev fra fylkesmannen til Eigersund kommune, datert 04.11.13, så kan Eigersund
kommune påregne betydelige utgifter til oppgradering og utbygging av våre renseanlegg for å kunne
tilfredsstille nye rensekrav.

Konsekvensutredningen fra COWI viser at innføring av matavfallskverner sannsynligvis ikke vil gi
noen økonomisk gevinst. DIM har ikke gjennomført noen lokale økonomiske analyser, kun generelle.
En eventuell økning i kostnadene trenger ikke nødvendigvis bety at man ikke kan åpne for
matavfallskverner, men man bør ha et forhold til hvilken størrelsesorden det er snakk om på forhånd.

Økt saksbehandling:
Vann og avløpsseksjonen må saksbehandle alle søknader og meldingsskjema om å installere
matavfallskvern, i henhold til utkastets § 19. Dette kan utløse behov for økt bemanning.

Konklusjon:
Rådmannen mener det er viktig å få vurdert de juridiske forholdene ved en åpning for
matavfallskverner. Det må også foreligge konkrete beregninger over de mengder matavfall som skal
kvernes og ledes inn på avløpsanlegget, for å kunne vurdere driftsmessige, økonomiske og
miljømessige konsekvenser.

Rådmannen finner etter en grundig vurdering at ulempene og usikkerheten som er knyttet til at det
skulle bli tillatt å installere matavfallskverner er så store at det ikke vil være rett å endre gjeldende
forskrift på dette punktet.

Rådmannen støtter forslaget om å endre forskriften slik at det tillates nedgravde søppelkonteinere,
men før et slikt forslag sendes ut til offentlig ettersyn og legges ut på høring, oppfordres styret i DIM
til å gå kritisk gjennom gjeldende forskrifter og foreslå nødvendige endringer blant annet som følge
av endrende lover og sentrale forskrifter.Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være



avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til
godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:

1. Nasjonalt forbud mot matavfallskvern oppheves i Eigersund kommune.
2. Det gis anledning for frivillig bruk av matavfallskvern i Eigersund kommune. Eigersund gir

(ikke) refusjon ved installasjon og kjøp av matavfallskvern.

3. Det gis anledning for frivillig bruk av matavfallskvern i Eigersund kommune etter at saken
er konsekvensutredet.

4. Gjeldene forskrift for vann og avløpsgebyr med tilhørende gebyrregulativ i Eigersund
kommune endres.

5. Forslag til teknisk norm og endring av forskrift for innsamling av husholdningsavfall
gjeldende for nedgravde konteinere godkjennes ikke.

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
415257 Utkast til ny forskrift
415258 teknisk norm fo nedgravde konteinere
415259 Styrevedtal 13.14 DIM
415260 DIM MAK Konsekvensutredning 2004 Sørlandskonsult
415261 DIM MAK Aquateam































































































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.10.2015
Arkiv: : FE 231, FA L30
Arkivsaksnr.: 09/2683
Journalpostløpenr.: 15/30718

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Teknisk avdeling
Seksjon kart og oppmåling
Johnny Monsen
Oppmålingssjef
51 46 83 17
johnny.monsen@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

240/15 Planteknisk utvalg 08.12.2015

099/15 Kommunestyret 14.12.2015

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2016.

Sammendrag:
Kommunene har hjemmel i matrikkelloven § 32 til å ta gebyr for arbeider etter loven. Gebyrene kan i
sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.

I forslaget til gebyrregulativ er det lagt opp til at kommunen gjennom gebyrene fullt ut skal få dekket
sine faktiske kostnader med arbeider etter matrikkelloven.
I forhold til gjeldende gebyrregulativ som nå har vært uendret i to år er det kun foreslått mindre
endringer.

Rådmannens forslag til vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven gjeldende fra 01.01.2014 fastsettes i henhold til vedlagt
forslag – dok. nr. 430445.

Vedtaket er fattet med hjemmel i LOV 2005 06 17 nr 010: Lov om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 32.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
I henhold til matrikkellovens § 32 må gebyrregulativet vedtas av kommunestyret selv.
Vedtakskompetansen kan ikke delegeres.

Saken legges fram for planteknisk utvalg før den endelige behandlingen i kommunestyret.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Gjeldende gebyrregulativ ble vedtatt av kommunestyret 16.12.2013.



Andre opplysninger / fakta i saken:
Matrikkelloven gir kommunene hjemmel til å ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring,
utstedelse av matrikkelbrev og annet arbeid etter loven. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn
nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.

Regulativet bør i gjennomsnitt gjenspeile kostnadene i den enkelte sak, men kommunen kan til en
viss grad la noen sakstyper subsidiere andre sakstyper (miljøverndepartementets merknader til
matrikkelforskriften og Ot.prp. nr. 57 (2006 2007)).
Oppmålingsgebyrene er unntatt merverdiavgift.

Rådmannens vurderinger:
Gebyrinntektene kan variere mye fra år til år avhengig av saksmengde og –sammensetning.
Gebyrinntekter og kostnader må derfor vurderes over en periode på flere år før en kan si noe endelig
om hvor stor grad av kostnadsdekning gebyrinntektene gir.

Gjeldende gebyrregulativ har gitt inntekter som har samsvart godt med kostnadene, og det foreslås
derfor ingen endringer i regulativet som vil føre til endrede inntekter av betydning.

Kommunen kan til en viss grad la noen sakstyper subsidiere andre sakstyper. Dette har en i likhet
med de aller fleste, kanskje alle, andre kommuner benyttet seg av. For eksempel har
arealoverføringer og grensejusteringer et lavere gebyr enn oppretting av ny matrikkelenhet
(fradeling av tomter) selv om arbeidsmengde og kostnader avviker lite.
Dette medvirker til å begrense uønskede avsilingseffekter. Hvis gebyret blir for stort i forhold til
verdien av arealet som skal overdras, vil enkelte avstå fra søknader, oppmåling og tinglysing.
På samme måte er forskjellen i satsene mellom oppretting av matrikkelenhet og klarlegging av
eksisterende grenser større enn forskjellen i arbeidsomfang og kostnader skulle tilsi.

Gebyrregulativet inneholder gebyrsatser som skal dekke alle sakstyper. Noen sakstyper har vi mange
av i løpet av året, for disse er det lagt opp til faste gebyrsatser basert på gjennomsnittlige kostnader
for sakstypen.
Andre sakstyper kommer vi sjelden eller aldri i befatning med. Det blir da for få saker til at vi får et
grunnlag til å anslå gjennomsnittlige kostnader. For disse sakstypene er det lagt opp til at gebyret blir
beregnet ut fra medgått tid i den aktuelle saken.

Nedenfor er de viktigste endringene i gebyrregulativet kommentert punkt for punkt.

Regulativets punkt 1 – Opprettelse av matrikkelenhet.
De aller fleste matrikkelenheter som opprettes er mindre enn 1.500 m2. For disse foreslås ingen
endringer. For arealer større enn 1.500 m2 foreslås beregningsmåten endret fra areal til antall
grensepunkter. Dette vil gi et bedre samsvar mellom gebyrets størrelse og arbeidsmengden i den
enkelte sak, uten at det påvirker kommunens samlede gebyrinntekter. Særbestemmelsen i gjeldende
regulativs punkt 1.1 om ny matrikkelenhet som kommer inn under matrikkelforskriftens § 42 kan da
utgå.

Regulativets punkt 1.6 – Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.
§ 25 i matrikkelforskriften endres fra 1. januar 2016, noe som innebærer økt arbeidsmengde med
sakstypen. Det foreslås derfor å øke gebyret med 3.000 kroner.

Regulativets punkt 1.7 – Ny matrikkelenhet som tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet.
Disse sakene kan også løses som arealoverføringer, jfr. regulativets punkt 3. Hvilken fremgangsmåte



som velges bør være begrunnet i hva som er hensiktsmessig i den enkelte sak, ikke hva som gir lavest
gebyr. Det foreslås derfor å justere gebyrsatsen slik at den blir lik gebyret for arealoverføring. For
kommunen vil det være liten forskjell i arbeidsmengde på de to sakstypene.

Regulativets punkt 1.8 – Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka.
Nytt punkt i regulativet som følge av endring i matrikkelforskriften § 40 fra 1. januar 2016.
Tilsvarende gebyrsats har vi i gjeldende regulativs punkt 1.1.

Regulativets punkt 3 – Arealoverføring.
Som under punkt 1 foreslås det at en for arealoverføringer større enn 1.500 m2 legger antall
grensepunkter til grunn for beregning av gebyrets størrelse i stedet for areal.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
I forslaget til gebyrregulativ er det lagt opp til at kommunen gjennom gebyrene fullt ut skal få dekket
sine faktiske kostnader med arbeider etter matrikkelloven.
Lavere gebyrsatser enn de foreslåtte kan innebære at kommunen må subsidiere disse tjenestene.

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år

Inntekter kr. 2.534.000, kr.
2.325.262,

Utgifter kr. 2.534.000, kr.
2.325.262,

Sum 0, 0,

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:
Vedta andre gebyrsatser enn de foreslåtte.

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
429445 Gjeldende gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven
430445 Forslag til nytt gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.11.2015
Arkiv: : FE 033, TI &15
Arkivsaksnr.: 15/1961
Journalpostløpenr.: 15/34936

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Irene Hayde Randen
Politisk sekretær
51 46 80 45
irene.randen@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

100/15 Kommunestyret 14.12.2015

Nytt valg av medlemmer til Dalane Energis IKS representantskap for perioden
2015 2019

Sammendrag:
Kommunestyret vedtok i sak 87/15 – Valg av medlemmer til Dalane Energis IKS representantskap for
perioden 2015 – 2019 oppnevning av 9 representanter og 9 varamedlemmer fra Eigersund
kommune. Dette på bakgrunn av antall oppnevnte representanter fra forrige periode.

I forbindelse med ny selskapsavtale, godkjent av Eigersund kommune 11.05.2015, sendte Dalane
Energi den 17.09.2015 en epost til eierkommunene. Der ble det opplyst om at representantskapets
sammensetning var endret og at antall medlemmer (og varamedlemmer) i selskapets
representantskap var redusert med 1 medlem (1 varamedlem) fra hver kommune. Denne eposten
var dessverre ikke kjent for saksbehandler før konstituerende kommunestyremøte.

Det må derfor foretas et nyvalg av 8 representanter (8 varamedlemmer).

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer velges som Eigersund kommunes
medlemmer i representantskapet i Dalane Energi IKS for perioden 2015 – 2019:

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Avgjøres av kommunestyret.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken ble behandlet i KS 87/85 12.10.2015

Andre opplysninger / fakta i saken:
Følgende medlemmer og varamedlemmer ble oppnevnt i KS 87/15 den 12.10.2015:



Medlemmer Varamedlemmer
Odd Stangeland (AP) Frank Emil Moen (AP)
Lene Røraas (AP) Unn Therese Omdal (AP)
Leif Erik Egaas (H) Magnus Østebrød (H)
Astrid H. Robertson (H) AnjaHovland (H)
Bente Skåra Gunvaldsen (KRF) Alf Tore Sæstad
(KRF)
Frank Hansen (FrP) Dag Rune Skaar (FrP)
Ruth Evy Berglyd (SP) Birger Røyland (SP)
Martin Liland (SV) Halvor Ø Thengs (SV)

Kjell Olav Henriksen (V) Øyvind Misje (V)

Rådmannens vurderinger:
Ved nyvalg må det tas hensyn til kjønnsbalansen

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.11.2015
Arkiv: : FE 151
Arkivsaksnr.: 14/2271
Journalpostløpenr.: 15/30107

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

018/15 Administrasjonsutvalget 09.11.2015

013/15 Hovedarbeidsmiljøutvalget 09.11.2015

209/15 Planteknisk utvalg 17.11.2015

043/15 Felles brukerutvalg 11.11.2015

103/15 Kommunestyret 14.12.2015

011/15 Levekårsutvalg 16.11.2015

Administrasjonsutvalget

105/15 Formannskapet 18.11.2015

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 for Eigersund kommune

Sammendrag:
B

Rådmannens forslag til vedtak:

Møtebehandling fra Administrasjonsutvalget 09.11.2015

ADM behandling:

Inger Eling Gridsvåg (UNIO) la fram følgende innspill til den videre budsjettbehandlingen:

1. Fremskynde "vurdering av renovering Rundevoll barnehage" til 2016.

2. Driftsreduksjoner på 2 millioner betyr kutt i stillinger i skole/barnehager i Eigersund
samtidig som "Eigersund 2015" videreføres. Foreslår å redusere driftsreduksjonen.

3. Fremskynde planlegging av ny ungdomsskole i sentrum



4. Nye kompetansekrav med tilbakevirkende kraft for lærere krever lokal satsing på
kommunens bidrag til videreutdanning. Foreslår å øke midler til videreutdanning for lærere
(kompetanse for kvalitet).

Votering:

Budsjett 2016 økonomiplan 2016 2019 tas enstemmig til orientering med vedlagte innspill fra
Gridsvåg.

ADM 018/15 vedtak:

Budsjett 2016 økonomiplan 2016 2019 tas til orientering med følgende innspill fra Gridsvåg:
1. Fremskynde "vurdering av renovering Rundevoll barnehage" til 2016.

2. Driftsreduksjoner på 2 millioner betyr kutt i stillinger i skole/barnehager i Eigersund samtidig
som "Eigersund 2015" videreføres. Foreslår å redusere driftsreduksjonen.

3. Fremskynde planlegging av ny ungdomsskole i sentrum

4. Nye kompetansekrav med tilbakevirkende kraft for lærere krever lokal satsing på kommunens
bidrag til videreutdanning. Foreslår å øke midler til videreutdanning for lærere (kompetanse for
kvalitet).

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 09.11.2015

AMU behandling:

Forslag:

HAMU tar rådmannens budsett 2016 og budsjett/økonomiplan 2016 2019 til orientering.

Votering:



Enstemmig vedtatt.

AMU 013/15 vedtak:

HAMU tar rådmannens budsett 2016 og budsjett/økonomiplan 2016 2019 til
orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Felles brukerutvalg 11.11.2015

BRU behandling:

EDMUND IVERSEN (BRU) foreslo:
Felles brukerutvalg vil få uttrykke stor bekymring ved at det i budsjett for 2016 fortsatt foreslås å

opprettholde en stenging av en avdeling ved Lundeåne bofellesskap
Felles brukerutvalg vil pådet sterkeste henstille kommunestyret om at de gjennom behandlingen

av budsjettet for 2016 omprioriterer og finner midler slik at avdelingen kan gjenåpnes snarest mulig
over nyttår. Felles brukerutvalg forutsetter også av avdelingen når den blir gjenåpnet blir brukt
som tidligere som et botilbud for eldre.
Votering:
Iversens forslag enstemmig vedtatt.

HANNE CHRISTINE BERG (FrP) foreslo:
«Det er avsatt midler til rus/psykiatri kr. 813.000, knyttet til endringer i statsbudsjettet for 2016.

Felles brukerutvalg vil oppfordre til at noe av disse midlene settes av til forebygging innen feltet.
Votering:
Bergs forslag enstemmig vedtatt.

BEATE KYDLAND (BRU)
«Felles brukerutvalg er bekymret for om det er satt av tilstrekkelig midler til brukerstyrt personlig

assistent, (BPA) jfr. lovgivning om tjenesten.
Votering:
Kydlands forslag enstemmig vedtatt.

EDMUND IVERSEN (BRU) foreslo:
For øvrig tas rådmannens budsjettforslag til orientering.

Votering:
Forslagene enstemmig vedtatt.



BRU 043/15 vedtak:

Felles brukerutvalg har følgende uttalelse til budsjettet for 2016
1. Felles brukerutvalg vil få uttrykke stor bekymring ved at det i budsjett for 2016 fortsatt

foreslås å opprettholde en stenging av en avdeling ved Lundeåne bofellesskap
Felles brukerutvalg vil pådet sterkeste henstille kommunestyret om at de gjennom
behandlingen av budsjettet for 2016 omprioriterer og finner midler slik at avdelingen
kan gjenåpnes snarest mulig over nyttår. Felles brukerutvalg forutsetter også av
avdelingen når den blir gjenåpnet blir brukt som tidligere som et botilbud for eldre.

1. Det er avsatt midler til rus/psykiatri kr. 813.000, knyttet til endringer i statsbudsjettet
for 2016. Felles brukerutvalg vil oppfordre til at noe av disse midlene settes av til
forebygging innen feltet.

3. Felles brukerutvalg er bekymret for om det er satt av tilstrekkelig midler til brukerstyrt
personlig

assistent, (BPA) jfr. lovgivning om tjenesten.

4. For øvrig tas rådmannens budsjettforslag til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Levekårsutvalg 16.11.2015

LKU behandling:

Nytt dokument i saken:
Skriv fra rådmannen tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016, datert 16.11.2015 (jp.
15/33617)

0

BENTE GRAVDAL (AP) foreslo:
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 for Eigersund kommune med rådmannens
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orientering.

KRISTIN HOVLAND (SV) foreslo følgende:
"Levekårsutvalget støtter administrasjonsutvalgets tilleggspunkter til budsjettet."

Votering:
Gravdals forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 for Eigersund kommune med
rådmannens tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig enstemmig vedtatt.
Hovlands forslag falt med 10 stemmer mot 1 stemme (SV).



LKU 011/15 vedtak:

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 for Eigersund kommune med rådmannens
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 17.11.2015

PTU behandling:

Nytt dokument i saken:
Skriv fra rådmannen tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016, datert 16.11.2015 (jp.
15/33617)

0

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
"Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 for Eigersund kommune med rådmannens
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig."

Votering:
Nygårds forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 for Eigersund kommune med
rådmannens tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig enstemmig vedtatt.

PTU 209/15 vedtak:

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 for Eigersund kommune med rådmannens
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig.

Vedtaket er enstemmig.



Møtebehandling fra Formannskapet 18.11.2015

FS behandling:

Nytt dokument i saken:
Skriv fra rådmannen tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016, datert 16.11.2015 (jp.
15/33617) med følgende endringer:

Fra 01.01.2016 foretas følgende endringer i kommunale gebyr:
a. Feiegebyret økes med 10%.
b. Ingen endring i vanngebyr.
c. Ingen endring i avløpsgebyr.

0

FRANK EMIL MOEN (AP) foreslo fellesforslag fra AP+H+FRP+SP til endringer i drifts og
investeringsbudsjett for 2016.

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo endringer i drifts og investeringsbudsjettet for 2016.

FRANK EMIL MOEN (AP) foreslo slikt forslag (fellesforslag AP+H+FRP+SP):

· Rådmannen foretar en ny faglig vurdering angående hvilken brukergruppe den gjenåpnede
avdelingen på Lundeåne skal være forbeholdt. Levekårsutvalget orienteres om faglige
vurderinger og fremlegges fremdrift for gjenåpning.

FRANK EMIL MOEN (AP) foreslo:

· I løpet av 2016 gjennomføres forsøk på enkeltforestillinger eller dager med redusert pris for
barn som går på kino sammen med en voksen. Forsøkene evalueres høsten 2016 ut fra
besøkstall og samlede inntekter, og danner grunnlaget for om forsøkene videreføres som
permanente.

· Det fremlegges en sak for Levekårsutvalget før 01.07.16 som belyser sosialpedagogiske tiltak
på grunnskolene i Eigersund kommune.

· Seniorpolitiske retningslinjer evalueres våren 2016. Tiltak som kan stimulere til at seniorer
står lenger i jobb vektlegges.

· Tidlig innsats skal prioriteres i 2016 og økonomiplanperiode. Tiltak innen folkehelse,
hverdagsrehabilitering, pedagogisk bemanning i barnehagene og pedagogtetthet i 1. 4.klasse
prioriteres når avdelingene legger sine detaljbudsjetter.

· I planleggingen av nytt senter på Lagård (HO) foretas en bred vurdering av hvilke
tjenestetilbud som kan og bør samlokaliseres. Det innhentes erfaringer fra etablering av
helsehus e.l. i andre kommuner.

· Rådmannen fremlegger en sak der det vurderes å opprette et ungdomsskoletilbud for
fremmedspråklige fra høsten 2016 fremfor å kjøpe plasser eksternt (ansvar 2410).

· Rådmannen orienterer det enkelte fagutvalg senest i februar om hvordan nye tiltak innenfor
avdelingene tenkes organisert.

LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt forslag:



Rådmann fremlegger en sak hvor det vurderes fordeler og ulemper med å etablere
svømmebasseng på Eigerøy i forbindelse med bygging av ny skole. I saken må det
vurderes om svømmehallen på Lagård saneres, og eventuelt erstattes av nytt basseng
på Eigerøy. Tema som minimum ønskes belyst med bygging på de to forskjellige
plasser:

Byggekostnader, er det noe å spare med felles utbygging med ny
skole?

Forskjell i energi kostnader, jfr. mulige fordeler med fjernvarme på
Lagård ?

Transportkostnader

Evt andre forhold.

Votering:
Rådmannens innstilling til budsjettvedtak punkt 1 falt enstemmig.
Forslaget fra KRF falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for (KRF).
Fellesforslaget fra AP+H+FRP+SP vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer.
Rådmannens innstilling punkt 2 til 7.g enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 7.h falt enstemmig
Rådmannens innstilling punkt 7.i til 27 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling til punkt 28.a vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for KRF`s forslag om at
eiendomsskatten utskrives med 3 promille av takstgrunnlaget (KRF).
Rådmannens innstilling til punkt 28 b og c enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling til nytt punkt 29 (endr. i kommunale gebyrer) enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra AP+H+FRP+SP til nytt punkt 30 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 31 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 32 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 33 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 34 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 35 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 36 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 37 enstemmig vedtatt.
Forslag fra H til nytt punkt 38 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling til økonomiplan punkt 1 falt enstemmig.
Forslaget fra KRF falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for (KRF).
Fellesforslaget fra AP+H+FRP+SP vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer.

FS 105/15 vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Fellesforslag fra AP, H, FRP og SP til drifts og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for
2016 vedtas.

2. Inntektsskatten for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.



3. Formuesskatten til kommunen for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.

4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.

5. Budsjettrammene for 2016 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten
og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

6. Fra 01.01.2016 settes renovasjonsgebyret til

a. 2.630 kroner for boliger.

b. 1.470 kroner for hytter/fritidsboliger.

c. 2.530 kroner for septiktanktømming (standard tank)

d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2016.
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2016.
c. En 20% stilling ved Seksjon Personal knyttet opp mot heltidsprosjektet.
d. En 100% stilling ved Plankontoret.
e. En 10% stilling ved Politisk sekretariat knyttet opp mot Levekårsutvalget.
f. En 100% prosjektstilling (3 år) knyttet opp mot digitalisering.
g. En 20% stilling knyttet opp mot VA seksjon i Teknisk avdeling (selvkost).
h. En 100% stilling knyttet opp mot morsmålsundervisning i KO.
i. En 50% stilling som Miljøterapeut overfor flyktninger/asylsøkere.
j. En 100% stilling ved Voksenopplæringssenteret knyttet opp mot asylsøkere.
k. To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor KO.
l . Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
m. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.

8. For 2016 legges det opp til en samlet låneramme på 129.700.000 kroner (inklusiv Start lån).
Lånene gis løpetid i

samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til
maksimalt 40 år.

9. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens
§50 pkt 7a.
10. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor

en kredittramme begrenset
oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets

utgang.
11. Det tas opp kommunale etableringslån (Start lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner.

Nedbetalingstid for Eigersund
kommune settes lik Husbankens vilkår.

12. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
13. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 – forutsatt

driftsoverskudd.

14. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av

inntil 100% av mindreforbruket

på investeringsfond og / eller driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.

15. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å

foreta flyttinger innenfor egen

økonomisk ramme.

16. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli

tilstrekkelig, eller de



oppførte inntektsanslag vil svikte.

17. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til

avdelingene i forbindelse med

lønnsforhandlingene.

18. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.

19. Rådmannen får fullmakt til å se IKT prosjektene under ett.

20. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs

leie fortløpende.

21. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den

grad det er mulig med 5%.

22. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert

budsjett settes av på

”Skattereguleringsfondet”.

23. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på

”Finansfondet”. I forbindelse med

avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av

(eventuelt) avsatte midler –

herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

24. Et positivt premieavvik – ut over budsjett settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader

relatert til tidligere positive

premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret.

25. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.

26. Satser – tilskudd til private barnehager for 2016:

a. Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader):

i. Små barn – 90,31 kr

ii. Store barn – 43,49 kr

a. Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader:

i. Små barn – 195.075 kroner

ii. Store barn – 93.928 kroner

27. Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2016, som viser hvordan nytt bo og servicesenter

HO på Lagård skal

finansieres driftsmessig. Saken skal omfatte samtlige driftsutgifter ved nytt senter. Saken skal

fremmes før beslutning av

bygging foretas.

28. For eiendomsskatt 2016 vedtas følgende:

a. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig og
fritidseiendommer.

b. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer
(næring).

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
29. Fra 01.01.2016 foretas følgende endringer i kommunale gebyr:

a. Feiegebyret økes med 10%.
b. Ingen endring i vanngebyr.
c. Ingen endring i avløpsgebyr.

30. Rådmannen foretar en ny faglig vurdering angående hvilken brukergruppe den gjenåpnede
avdelingen på Lundeåne skal

være forbeholdt. Levekårsutvalget orienteres om faglige vurderinger og fremlegges fremdrift
for gjenåpning.

31. I løpet av 2016 gjennomføres forsøk på enkeltforestillinger eller dager med redusert pris for
barn som går på kino sammen

med en voksen. Forsøkene evalueres høsten 2016 ut fra besøkstall og samlede inntekter, og
danner grunnlaget for om



forsøkene videreføres som permanente.
32. Det fremlegges en sak for Levekårsutvalget før 01.07.16 som belyser sosialpedagogiske tiltak

på grunnskolene i Eigersund
kommune.

33. Seniorpolitiske retningslinjer evalueres våren 2016. Tiltak som kan stimulere til at seniorer står
lenger i jobb vektlegges.

34. Tidlig innsats skal prioriteres i 2016 og økonomiplanperiode. Tiltak innen folkehelse,
hverdagsrehabilitering, pedagogisk

bemanning i barnehagene og pedagogtetthet i 1. 4.klasse prioriteres når avdelingene legger
sine detaljbudsjetter.

35. I planleggingen av nytt senter på Lagård (HO) foretas en bred vurdering av hvilke
tjenestetilbud som kan og bør

samlokaliseres. Det innhentes erfaringer fra etablering av helsehus e.l. i andre kommuner.
36. Rådmannen fremlegger en sak der det vurderes å opprette et ungdomsskoletilbud for

fremmedspråklige fra høsten 2016
fremfor å kjøpe plasser eksternt (ansvar 2410).

37. Rådmannen orienterer det enkelte fagutvalg senest i februar om hvordan nye tiltak innenfor
avdelingene tenkes

organisert.
38. Rådmann fremlegger en sak hvor det vurderes fordeler og ulemper med å etablere

svømmebasseng på Eigerøy i
forbindelse med bygging av ny skole. I saken må det vurderes om svømmehallen på Lagård

saneres, og eventuelt erstattes
av nytt basseng på Eigerøy. Tema som minimum ønskes belyst med bygging på de to

forskjellige plasser:
a. Byggekostnader, er det noe å spare med felles utbygging med ny skole?
b. Forskjell i energi kostnader, jfr. mulige fordeler med fjernvarme på Lagård ?
c. Transportkostnader
d. Evt andre forhold.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK

1. Fellesforslag fra AP, H, FRP og SP til Økonomiplan 2016 2019 vedtas og drifts og
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige
planleggingsvirksomhet.

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2016.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:

Eventuell tidligere politisk behandling:



Andre opplysninger / fakta i saken:

Rådmannens vurderinger:

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.

Alternative løsninger:

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
401145 Søknad om tilskudd for 2016 Kirkelig Dialogsenter i Stavanger bispedømme (KDS)
401143 Årsmelding 2014
401144 Signert revisjonsberetning.pdf
417644 Budsjett for kontroll og tilsyn
417675 3662882(1)_Tertialrapport per 31 7 2015 med budsjettforslag Rogaland Revisjon

IKS.PDF
417674 Budsjett for kontroll og tilsyn
431956 Konsekvenser i Statsbudsjettet for Eigersund kommune – B2016
421153 Øknomiplan 2016 2019 Eigersund kirkelige fellesråd
432705 Digitaliseringsprosjekt (676731)
434763 Tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 fra rådmann
434759 2015 11 02 Budsjett 2016 rådmannens endrings forslag.xlsx
434760 2015 11 15 HO INV ikke medtatt.xlsx
434761 2015 11 15 SENTRALADM INV ikke tatt med.xlsx
434762 2015 11 15 TEKNISK INV ikke medtatt.xlsx
434517 Søknad om støtte bygdebok for Eigersund



436866 Budsjett 2016 Formannskapets innstilling til Kommunestyret
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        Stavanger, 30 april 2013 
Ordfører Leif Erik Egaas  
Rådmann Ketil Helgevold 
Eigersund kommune 
  
leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 
ketil.helgevold@eigersund.kommune.no 
 

 

 

Kirkelig Dialogsenter i Stavanger bispedømme (KDS): 

Budsjett 2016 - Søknad om tilskudd  
 

 
Kirkelig Dialogsenter i Stavanger bispedømme søker herved om tilskudd, kr 25 000, for 
budsjettåret 2016, subsidiært kr 0,80 pr innbygger (11.600-), se nedenfor.  
Det vises til tidligere kontakt under biskopens visitas i 2013. Vi setter stor pris på at 
Eigersund kommune framstår som offensive i forhold til ønsket om å bygge 
mangfoldsamfunnet i vår region og vårt fylke. 
Vi søker herved om midler for 2016, for konkret å kunne følge opp dialogarbeidet i 
kommunen. Til orientering kan vi opplyse at Stavanger kommune har bevilget 400 000 kr i 
2013, 2014 0g 2015, og Sandnes kommune har bevilget 50 000 kr i 2013, 2014 og 2015. Vi 
sender en søknad også til Haugesund kommune for 2016: kr 25 000. Ulike kirkelige organer 
har bevilget 325 000 kr i 2015. 
 
Hvem og hvorfor 

Kirkelig Dialogsenter Stavanger er opprettet av lokale kirkelige aktører og stiftelsen 
‘Areopagos’, med sterk støtte fra kommunene Stavanger og Sandnes. Som den største 
aktøren innenfor vårt stadig mer livssynsåpne samfunn har kirken sett behovet for å etablere 
dialog og samarbeid på tvers. Dialogsenteret arbeider først og fremst mellom tros- og 
livssynssamfunn, men også innad i flere ulike trossamfunn. Vi samarbeider nært med STL 
Stavanger (Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn), etter at vi sterkt bidro til å 
gjenreise et oppegående lokalt STL. Vi samarbeider videre nært med Muslimsk Fellesråd, 
Human-etisk forbund og en rekke andre livssynsgrupper og samfunn – på tvers av 
kommunegrenser.  
Behovet for dialog og samarbeid på tvers av religiøse, kulturelle og etniske skillelinjer har 
aldri vært større enn nå. I kjølvannet av 9/11 har vi sett en faretruende oppblomstring av 
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ekstremisme og terror mange steder i verden, også i våre nærområder - og en tilsvarende 
økt frykt for og mistenksomhet overfor folk med annerledes tro og kultur. 
Vårt eget land ble offer for voldelig ekstremisme 22 juli 2011.  Norge besto prøven og svarte 
på terror mot mangfoldsamfunnet ved å samle seg om intensjonen om mer mangfold, mer 
åpenhet og mer gjensidig respekt. 
Nå er Norge som resten av Europa på nytt under press fra ytterliggående krefter. 
Dialog har aldri vært viktigere enn nå! Dialog framstår som en av vår tids viktigste 
utfordringer. 
 
Målsetningen er bl.a: 

· Å utvikle og forsterke en folkelig forankret tros- og livssynsdialog i de største byene i 
Rogaland;  

· Å utvikle og forsterke dialogen mellom tros- og livssynssamfunn og samfunnet for 
øvrig. 

KDS er motivert av et sterkt behov for å utvikle bedre dialog og dypere forståelse mellom 
ulike livssyn, basert på toleranse og respekt. Det er minst tre forhold som bekrefter behovet 
for å styrke dialogprosesser: 

· Det har blitt et stadig sterkere samfunnsmessig fokus på betydningen av forebygging 

mot ytterliggående og voldelige holdninger, jfr. Regjeringens «Handlingsplan mot 
radikalisering og voldelig ekstremisme». 

· Andelen av befolkningen som har et annet livssyn enn majoritetsbefolkningen er 
sterkt økende. Hvordan kan vi bidra til at dette mangfoldet blir en styrke for 
felleskapet? 

· Stat og kirke er inne i en prosess med endrede relasjoner. Hvordan kan vi sammen 
bidra til at disse relasjonsendringene gir nye muligheter for etisk refleksjon og 
samling om felles verdier på tvers av religion, språk og etnisk bakgrunn? 
 

Dialogsenteret skal sikte mot samspill og dialogprosesser primært i bysamfunnene i 
Rogaland. Aktivitetene trekker også til seg folk med ulik bakgrunn fra flere kommuner i midt-
fylket, og det er etablert gode kontakter og gjennomføres aktiviteter i Egersund og 
Haugesund. 
 
Hvordan gjør vi det? 

Vi inviterer vi til et spleiselag for å videreutvikle «Kirkelig Dialogsenter Stavanger». Vi mener det er 
naturlig at det største trossamfunnet i landet vårt tar initiativet til en styrket dialog. Samtidig ønsker 
vi å samhandle med alle andre aktører som støtter vårt anliggende, ikke minst kommunene. 
Vi søker herved om midler for 2016, for konkret å kunne følge opp det organiserte dialogarbeidet i 
kommunene. Vi sender en søknad også til Haugesund kommune for 2016 der vi søker om 25 000 kr. 
Alle de øvrige kommunene bes om å bidra med utgangspunkt i innbyggertallet i hver kommune. 
Kirken selv – gjennom Bispedømmerådet, Stavanger kirkelige fellesråd og Areopagos – bidrar som 
nevnt også med 325 000 kr årlig. 
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Vi vil også søke støtte fra fylkeskommunen. Søknad om statlig støtte for 2016 er sendt. Vi finner det 
derfor riktig også å søke tilskudd fra de øvrige kommunene i Rogaland. Vi har allerede samarbeidet 
med flere kommuner om ulike dialogtiltak (Suldal, Klepp, Eigersund, Haugesund, Sola, Stavanger og 
Sandnes).  
 

Stavanger kommunes bidrag omregnet pr innbygger gir 3,20 kr pr innbygger. Vi legger i denne 
søknaden til grunn at kommunene bidrar med 25% av tilskuddet Stavanger har gitt, fordelt etter 
folketall – kr 0,80 per innbygger:   
 
 Innbyggere Kronebeløp 2016 Søknad 2016 

Bjerkreim 2800 kr 0,80 kr 2 240 

Bokn 900 kr 0,80 kr 720 

Eigersund 14500   kr 25 000 

Finnøy 3000 kr 0,80 kr 2 400 

Forsand 1300 kr 0,80 kr 1 040 

Gjesdal 11000 kr 0,80 kr 8 800 

Haugesund 35500   kr 25 000 

Hjelmeland 2900 kr 0,80 kr 2 320 

Hå 17500 kr 0,80 kr 14 000 

Karmøy 40900 kr 0,80 kr 32 720 

Klepp 18100  kr 0,80 kr 14 480 

Kvitsøy 500 kr 0,80 kr 400 

Lund 3200 kr 0,80 kr 2 560 

Randaberg 10500 kr 0,80 kr 8 400 

Rennesøy 4600 kr 0,80 kr 3 680 

Sandnes 70000   kr 50 000 

Sauda 4800 kr 0,80 kr 3 840 

Sokndal 3300 kr 0,80 kr 2 640 

Sola 24300 kr 0,80 kr 19 440 

Stavanger 128500   kr 400 000 

Strand 11800 kr 0,80 kr 9 440 

Suldal 3900 kr 0,80 kr 3 120 

Time 17100 kr 0,80 kr 13 680 

Tysvær 10400 kr 0,80 kr 8 320 

Utsira 220 kr 0,80 kr 176 

Vindafjord 8600 kr 0,80 kr 6 880 

     

 449120  kr 661 816 
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Tilskudd som omsøkt vil konkret muliggjøre utvidelse av stillingsressurs og tilsvarende økte 
aktiviteter i flere kommuner. 
 
Vi håper på velvilje og en felles forståelse av at dialogarbeid bør være en felles forpliktelse som angår 
oss alle – kirke og livssynssamfunn så vel som våre kommuner. Vi står til disposisjon for ytterligere 
opplysninger. 
 
 
«UNG DIALOG» 

I 2014 startet vi delprosjektet «Ung Dialog» og 2015 og 2016 vil vi særlig videreutvikle dette 
spennende ungdomsprosjektet, der vi særlig samarbeider med Muslimsk Fellesråd og Human-Etisk 
Forbund, se Strategi- og Virksomhetsplanen (vedlagt). Vi har som nevnt gjennomført egne 
ungdomskonferanser om dialog og felles verdier i Klepp kommune i 2013 og i Haugesund kommune i 
2014. I 2015 og 2016 vil vi satse på tilsvarende for Stavanger og Sandnes, og vi er tilgjengelige for 
besøk og opplegg i andre kommuner. 
I Egersund, Sola og Stavanger har vi også bidratt med foredrag ved dialog-prest og dialog-imam.  
  

Vedlegg 

· Årsmelding og revidert regnskap 2014  

· Revisjonsberetning 2014 (pdf-fil) 

· Budsjett 2015 og budsjettutkast 2016 

· Strategi- og virksomhetsplan 2015-2016. 

 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Erling J. Pettersen /sign/     Odd Kristian Reme 
Styreleder       daglig leder og dialogprest 
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Årsmelding 2014 
Kirkelig Dialogsenter Stavanger 

 

Virksomhetens art og hvor den drives 
Kirkelig Dialogsenter Stavanger er en ikke-kommersiell forening som ble etablert i juni 2012 med 
organisasjonsnummer 998 477 530, og som arbeider med religions- og kulturdialog gjennom 
interreligiøse nettverk, dialogopplæring i kirkelig sammenheng, samt dialogisk kontemplativ praksis 
bl.a. gjennom månedlige kveldsgudstjenester.  
Foreningen har i 2013 etablert kontorlokaler i Kulturbanken, Domkirkeplassen 3, 4006 Stavanger. 
 

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling 
Tilskudd fra eierne (Stavanger Bispedømmeråd med 2/5, Areopagos med 2/5 og Stavanger Kirkelige 
Fellesråd med 1/5), samt tilskudd fra Stavanger kommune og andre inntekter finansierer 
virksomheten. Ved årets begynnelse hadde foreningen tilsatt dialogprest / daglig leder i 100% stilling 
og dialogprest 2 i 50% stilling. Foreningen startet som et treårig prosjekt, som ble endret til fast 
virksomhet gjennom vedtak i styret i november.  
Økonomisk resultat for 2014 gir et underskudd på 146 272 kroner, og en egenkapital pr 31.12.2014 

på 123 903 kroner. Vedtatt budsjett for 2014 stipulerte et underskudd på 139 800 kroner, og styret 
og daglig leder er derfor rimelig godt fornøyd med årsresultatet og balansen. Den likviditetsmessige 
stillingen er tilfredsstillende. 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne 
forutsetning. 
 

Arrangementer 
· Dialogkvelder:  

Kirkelig Dialogsenter i samarbeid med STL Stavanger gjennomførte ti åpne dialogkvelder og 
seminarer i 2014: 

o 9 januar: Tema Dette tror vi på: Baha’i. 
o 13 februar: Tema Krig og Fred. 
o 13 mars: Tema Dette tror vi på: Humanity’s Team. 
o 10 april: SEMINAR: Grunnloven og trosfriheten, ca 60 deltakere. 
o 15 mai: Tema Dette tror vi på: Hinduismen. 
o 12 juni: Tema Dette tror vi på: Mormonismen. 
o 11 september: SEMINAR: Hva skjer i Midtøsten? ca 40 deltakere. 
o 9 oktober: Tema Konvertering – hos Baha’i-samfunnet. 
o 13 november: Tema Barnas plass – i moskè Eyup Sultan. 
o 11 desember: Dette tror vi på: Den norske kirke – i Bispekapellet. 

Nytt av året er at vi veksler mellom Kulturbanken som møtested – og besøk i hverandres 
hellige rom. Dialogkveldene og seminarene har i 2014 vært besøkt av i snitt 22 deltakere. 
Deltakerne representerer en lang rekke ulike registrerte tros- og livvsynssamfunn og 
nyåndelige miljøer. 
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· Kveldsgudstjenester:  

Vi gjennomførte 10 kveldsgudstjenester i St Petri i 2014 med ca 35 deltakere i snitt. Vi har 
samarbeidet med St Petri menighet, Kirkens Bymisjon og andre om et fast opplegg i kirken 
hver torsdag: Dørene åpner kl 18, en enkel middag serveres kl 18.30 – og kveldsgudstjeneste 
kl 19.30 med etterfølgende samtale. KDS har ansvaret første torsdag i måneden. Vi innførte 
nattverd som et fast element i 2014. 
Deltakerne kommer dels fra kristne menigheter, fra nyåndelige miljøer og fra 
bymisjonsmiljøet. 

· Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn – (STL) Stavanger: 

KDS bidro sterkt til at den tidligere Dialoggruppen tilknyttet STL (Samarbeidsrådet for Tros- 
og Livssynssamfunn) har utviklet seg til et breiere nettverk. Årsmøtet for Dialoggruppen 
vedtok i april 2013 å omdanne seg til STL Stavanger. KDS-styret avviklet derfor i 2014 vårt 
eget Råd til fordel for deltakelse i og samarbeid med STL Stavanger. Daglig leder 
representerer Den norske Kirke i STL Stavangers Arbeidsutvalg. 
 

Andre arrangementer og aktiviteter: 
· Etableringen av «Kristen Meditasjon» / Sentrerende bønn i Bispekapellet annenhver mandag 

startet i slutten av januar. 
· «Tro og terapi» var tittelen på årets seminar om samtidsspiritualitet som gikk av stabelen i 

mars, med 42 deltakere 
· Diakonenes retreat- og meditasjonsopplegg i fastetiden (St Petri) ved Silje. 
· I samarbeid med Utstein Pilegrimsgård og Areopagos arrangerte Kirkelig Dialogsenter en 

inspirasjonsdag 1 juni i forkant av fagdager i åndelig veiledning.  
· Vi har koordinert og rekruttert flere medlemmer til det lokale Areopagos-arbeidet og har 

etablert Areopagos Rogaland og avholdt møter med temakvelder, rene informasjonsmøter 
og seminar.  

· I Grødem menighet har Silje gjennomført meditasjonssamlinger der og de gir takkoffer til 
Areopagos/KDS. 

· Silje arbeider med en artikkel til antologien «Religion i Rogaland». Boka planlegges utgitt i 
desember 2014 eller januar 2015.  

· Årets Reicheltdager på MHS hadde temaet meditasjon. Det var et interessant seminar med 
dyktige foredragsholdere. Silje deltok i panelsamtalen. 

· Ung Dialog 

Vi har gjennomført prosjektet «Ung Dialog» i Stavanger, der unge mennesker deltar i 
regelmessig dialog over religionsgrensene. Kurset ble gjennomført i september og oktober, 
med 3 kristne, 3 muslimer og 3 humanister. Det ble gjennomført fire ettermiddagskurs, et 
lørdagskurs og et studiebesøk til Stockholm. Deltakerne gjennomførte tre vellykkede 
skolebesøk for å gjennomføre praktiske dialogsamlinger i klasser på vgs-nivå. 

· Prosjekt Integrasjonsundervisning 

Vi har utviklet et kursprogram på universitetsnivå (ved professor Ola Tjørhom), samt etablert 
et konkret samarbeid med UiS EVU (Etter- og Videreutdanning) og Institutt for Kultur og 
Språkopplæring. Høsten 2015 og våren 2016 vil vi rekruttere minst 15 deltakere for første 
kurs høsten 2016. Ola Tjørhom og Aladdin Mujezinovic var engasjert i 10% engasjement-
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stillinger, henholdsvis for Prosjekt Integrasjonsundervisning og prosjektet «Ung Dialog», 
finansiert gjennom tilskudd fra Utdanningsdirektoratet og SR-stiftelsen. 

· Gjennomført seminar om Grunnloven og trosfriheten i april med 55 deltakere, god stemning 
og svært gode tilbakemeldinger. 

· Seminar i juli 2014 i tilknytning til WACS 2014 i Stavanger (World Association of Chefs 
Societies), - i form av Solidaritetsmiddag med over 100 deltakere, i samarbeid med 
Stavanger kommunene, vennskapsforeningene for Nablus og Netanya og Røde Kors, og med 
gjester fra Nablus, Netanya og Jerusalem.  

· I tillegg til gjennomføringen av Solidaritetsmiddagen i juli, var daglig leder på besøk i Nablus 
og Netanya i februar, sammen med varaordfører, to gruppeledere fra Stavanger og en fra 
næringsavdelingen i fylkeskommunen. Det ble bl.a. etablert en innledende kontakt med et 
akademisk dialogsenter i Netanya, og planer ble lagt for et fast samarbeid om 
kokkeopplæring mellom de tre byene.  

· Silje holdt i vår en gjesteforelesning på MHS om temaet nyåndelighet og alternativ terapi. 

Høsten 2014 gjennomførte vi en dobbelforelesning ved MHS av Silje og Kian.  
· I tillegg til de faste kveldsgudstjenestene har Kirkelig Dialogsenter også høymesser noen 

søndager i St Petri.  
· Daglig leder deltok på Nordisk Dialogsamling ved Sigtunasenteret i mars, og vi gjennomførte 

en samling i Stavanger for de norske dialogsentrene i oktober. 
· Dialogprosjektet i Sand ble gjennomført i januar, med særlig fokus på etiopiske kristne og på 

islam. Ca 20 deltakere og gode tilbakemeldinger. 
· Dialogkonferansen i Haugesund i samarbeid med prost og kommune samlet 60 deltakere. 

Fokusgruppene var kristne, muslimer og humanister. Stor entusiasme og vilje til videre 
oppfølging. Konkret ble det foreslått etablering av et eget STL i Haugesund. 

· Deltakelse på dialogarrangement i Eigerøy menighet i september ved dialogprest og imam. 
· Deltakelse i Alternativmessen i Stavanger. 
· Diverse foredrag, informasjonsmøter o.a. med enkeltmenigheter, Y-mans-club, forum for 

menighetenes daglige ledere, prostimøtet, fagdag i Areopagos o.a.   
 

Søknader om tilskudd 
· Kommuner: 

o Stavanger bystyre vedtok i desember 2013 tilskudd til KDS med 400 000- kroner, i 
samsvar med rådmannens innstilling. I desember 2014 vedtok bystyret å videreføre 
tilskudd for 2015 på samme nivå.  

o Sandnes bystyre vedtok i tillegg å gi et tilskudd for 2014 på 50 000- kroner – selv om 
rådmannen ikke hadde innstilt på tilskudd. Rådmannen innstilte positivt på 
videreføring av tilskudd i 2015, og dette ble vedtatt.  

o Vi mottok også et mindre tilskudd fra Sokndal kommune i 2014.  
o Fylkeskommunen svarte ikke på vår søknad om midler for 2015. 

· Stat 

o Alle dialogsentrene samt Areopagos søkte Kulturdepartementet på ny 
tilskuddsordning for dialogarbeid. Mens Areopagos, KD Bergen og det nye KD 



 
 

 

 

 

Kirkelig Dialogsenter Stavanger  
| Kulturbanken, Domkirkeplassen 3, 4006 Stavanger | Kontonr 3201.56.98275 | Org.nr 998 477 530 | Tlf 9075 2599 | epost 

kds@kirkeligdialogsenter.no 

4 

 
 

 

Sarpsborg fikk 350 000 hver, fikk KD Oslo og KD Stavanger avslag. Det arbeides videre 
med dette overfor Kulturministeren. 

o Utdanningsdirektoratet bevilget 100.000- for 2013 og 100.000 for 2014 til Prosjekt 
Integrasjonsundervisning / Ung Dialog. Det gis ikke tilskudd for 2015. 

· Andre tilskudd: 
o Sparebankstiftelsen bevilget høsten 2013 bevilget 100.000- til 

Integrasjonsundervisning / Ung Dialog for 2014, men har avslått søknad for 2015. 
o Søknad Epafras legat: Innvilget med 50.000- for 2014.  
o Menigheter: Domkirken menighet har gitt tre ofringer med til sammen noe over 

25 000 kroner. I tillegg har vi mottatt over 10 000 kr i kirkeofringer fra Sola, Eigerøy, 
Hinna og St Petri, samlet kr 35 362-. 

· Private gaver 
o Vi har mottatt 3.500 kr i private gaver fra enkeltpersoner i 2014. 

· Avslag 

o Søknader til Norems legat og Klosters legat ga ikke resultat. 
 

Arbeidsgruppe Mellomkirkelig Råd 
Daglig leder har deltatt i en arbeidsgruppe oppnevnt av Mellomkirkelig Råd for å utarbeide 
ressursmateriell om dialog og mangfold til Kirkemøtet i 2016. Det ble gjennomført to 
arbeidsgruppemøter i 2014. 

 

Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet i foreningen er etter vår oppfatning godt. 
Det totale sykefraværet har i 2014 vært på 5 %. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette 
området. 
Foreningen har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2014. 
 

Ytre miljø 
Vår virksomhet retter seg i all hovedsak mot personer og miljøer i nærområdet. Foreningens 
aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø. 
 

Likestilling 
Kjønnsfordeling i % av virksomhetens ansatte:  Kvinner  50% (50% stilling) 
       Menn  50% (100% stilling) 
Kjønnsfordeling i % i virksomhetens styre og ledelse: Kvinner  40% 
       Menn  60%. 
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Styret i Kirkelig Dialogsenter Stavanger 
Stavanger, 4 mars 2015 
 
 
 
_______________  _______________  _______________ 
Erling J Pettersen /s/  Raag Rolfsen  /s/  Gyrid Espeland /s/ 
Styreleder   nestleder   styremedlem 
 
 
_______________  _______________  _______________ 
Kari Storstein Haug /s/  Svein Inge Thorstvedt  /s/ Odd Kristian Reme /s/ 
styremedlem   styremedlem   daglig leder 
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REGNSKAP 2014 
 

BALANSE 

    

 

Note  2013 2014 

EIENDELER 

 

 

  Omløpsmidler 

 

 

  Fordringer 

 

 

  Kundefordringer 1  
 

350 

Andre fordringer 1  1 503 
 Sum fordring 

 

 1 503 350 

Bankinnskudd, kontanter o.l 

 

 571 051 315 837 

Sum omløpsmidler 

 

 572 554 316 187 

SUM EIENDELER 

 

 572 554 316 187 

  

 

  EGENKAPITAL OG GJELD 

 

 

  Egenkapital 

 

 

  Innskutt egenkapital 

 

 0 0 

Grunnkapital 3  0 0 

Sum innskutt egenkapital 

 

 0 0 

Opptjent egenkapital 

 

 

  Annen egenkapital 3  270 175 123 903 

Sum opptjent egenkapital 

 

 270 175 123 903 

Sum egenkapital 

 

 270 175 123 903 

Gjeld 

 

 

  Kortsiktig gjeld 

 

 

  Leverandørgjeld 
 

 2 664 3 649 

Skyldig offentlige avgifter 
 

 61 428 76 457 

Annen kortsiktig gjeld 
 

 238 287 112 178 

Sum kortsiktig gjeld 

 

 302 379 192 284 

Sum gjeld 

 

 302 379 192 284 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

 

 572 554 316 187 
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Resultatregnskap 

     Driftsinntekt Note 
 

           2013              2014 

Tilskudd 4 
 

998 192 
 

1 083 662 

Sum driftsinntekt     998 192   1 083 662 

Driftskostnad   

 

      

Lønnskostnad 2   681 222   1 011 815 

Annen driftskostnad 2   153 441   223 257 

Sum driftskostnad     834 663   1 235 072 

Driftsresultat     163 529   -151 410 

Finansinntekt 
  

5 245 
 

5 138 

Driftsresultat inkl. finans 
  

168 774   -146 272 

      Overføringer 
     Overført annen egenkapital 

    Sum overført 3 
 

168 774 
 

-146 272 
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Noter til regnskapet for 2014 
 

Note 1 – Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng 
med årsberetningen og revisjonsberetningen. 
Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, 
sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til 
verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent 
og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. 
Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling) 
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og 
kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan 
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. 
Fordringer 
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. 
Skatter 
Virksomheten er en skattefri forening. De har ingen skattepliktig inntekt. 
 
Note 2 – Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 

Lønnskostnad består av følgende poster:  2014        2013 
Lønn       883 018 593 383 
Arbeidsgiveravgift     125 122 84 758 
Pensjon      0  0     
Andre lønnskostnader    3 675  3 081 
       1 011 815 681 222 

Antall årsverk      1,5  1 
Ytelser til ledende personer:    Daglig leder Styret 
Lønn       611 466 0 
Pensjonskostnad     11 851  0 
Annen godtgjørelse     4 392  0 
Sum       627 709 0 
Selskapet har innført obligatorisk tjenestepensjon i Statens Pensjonskasse. 
Revisor 
Revisjonshonoraret er belastet med kr 5 312 (inkl mva), samt bistand ved utarbeidelsen av 
årsregnskap med kr 3 750 (inkl mva). 
 
Prosjektregnskap Prosjekt Integrasjonsundervisning: 

Inntekter: 
Tilskudd Utdanningsdirektoratet 142 160 
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Tilskudd SR-stiftelsen   100 000 
Lønnskostnader   -214 465 
Driftskostnader   -33 738 
Egenandel KDS   6 043 
 
Note 3 – Egenkapital 
      Grunnkapital Annen egenkapital       Sum       
Egenkapital pr. 01.01.    0  270 175  270 175 
Årets resultat pr. 31.12     -146 272  -146 272 
Sum      0  123 903  123 903 
 
Note 4 – Tilskudd 
Areopagos    120 000 
Stavanger kommune   400 000 
Stavanger Bispedømmeråd  120 000 
Sandnes kommune   50 000 
Utdanningsdirektoratet  142 160 
Sokndal kommune   2 640 
Stavanger Kirkelige Fellesråd  60 000 
Private gaver    188 862 
________________________________________ 
Sum     1 083 662 
 

 

Styret i Kirkelig Dialogsenter Stavanger 
Stavanger, 4 mars 2015 
 
 
 
_______________  _______________  _______________ 
Erling J Pettersen /s/  Raag Rolfsen /s/  Gyrid Espeland /s/ 
Styreleder   nestleder   styremedlem 
 
 
_______________  _______________  _______________ 
Kari Storstein Haug /s/  Svein Inge Thorstvedt /s/ Odd Kristian Reme /s/ 
styremedlem   styremedlem   daglig leder 
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Kirkelig Dialogsenter Stavanger
Budsjett 2015 Konto Rgn 2012 Bdsj 2013 Rgn 2013 Rgn 2014 Bdsj 2015 Bdsj 2016

Utkast budsjett 2016    vedtatt utkast

INNTEKTER    

Støtte Stavanger BDR 3400 100 000 100 000 100 000 120 000 130 000 140 000

Støtte Areopagos 3410 104 000 140 000 140 000 120 000 130 000 140 000

Støtte SKF 3420 50 000 50 000 50 000 60 000 65 000 70 000

Stavanger kommune 3440 250 000 400 000 400 000 400 000 400 000 450 000

Andre kommuner 3450 4 000 70 000 50 000 52 640 50 000 80 000

Fylkeskommunen 0 0 0 0 30 000 80 000

Andre bidragsytere 3450 50 000 10 000 13 192 38 862 43 400 100 000

Statlig støtte 3480 0 160 000 95 000 142 160 250 000 300 000

Fondsmidler oa. 0 150 000 150 000 150 000 150 000 200 000

Salg / honorarer 3110 2 000 0  0 0 70 000

SUM INNTEKTER 560 000 1 080 000 998 192 1 083 662 1 248 400 1 630 000

UTGIFTER  

Lønnskostnad 375 496 700 000 646 222 1 011 815 1 056 300 1 400 000

Prosjektkostnader 30 000 35 000 0 0 0

Leie lokaler, IT 6300 24 500 43 000 36 750 109 810 90 000 90 000

Inventar / utstyr 6540 8 418 30 000 24 047 2 629 3 000 7 000

Revisjon og regnskap 6700 9 742 40 000 36 539 12 735 16 000 16 000

Kontorrekvisita 6800 5 000 5 193 10 972 10 000 11 000

Aviser, tidsskr 6840 2 700 2 640 3 155 3 300 3 500

Arrangementsutgifter 6870 2 182 20 000 5 371 35 921 30 000 45 000

Telefon 6900 2 887 18 000 14 492 7 565 10 000 10 000

Porto 6940 713 2 000 950 66 500 1 500

Reisekostnader 7140 21 251 25 000 22 802 37 637 25 000 35 000

Kommunikasjon / reklame7320 12 041 10 000 750 0 5 000 10 000

Gaver 7420 740 2 000  201 1 000 2 000

Styre- og rådsmøter 7700 481 2 000 1 946 464 1 000 1 500

Bank og kortgebyrer 7770 636 2 000 1 825 1 658 1 800 2 000

Andre kostnader 7790 -2 2 000 135 444 500 500

Annen driftskostnad 83 589 233 700 188 440 223 257 197 100 235 000

Sum utgifter 459 085 933 700 834 662 1 235 072 1 253 400 1 635 000

Driftsresultat 100 915 146 300 163 530 -151 410 -5 000 -5 000

Sum finans 5 245 5 138 5 000 5 000

RESULTAT 168 775 -146 272 0 0
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Strategi- og virksomhetsplan 2015 – 2016 
 

Visjon og verdier 
 

Visjon: 

Vi vil sammen med andre bygge det livssynsåpne mangfoldsamfunnet i vårt bispedømme og vårt land. 
 

Våre verdier 

Kirkelig Dialogsenter Stavanger har som formål å skape møteplasser, aktiviteter og prosesser for dialog og 
samhandling mellom tros- og livssynssamfunn i Stavanger og Rogaland. Senteret går inn i religionsmøter 
med en forpliktelse om likeverd og med basis i en kristen kontemplativ, diakonal og solidarisk praksis.  
Kirkelig Dialogsenter Stavanger skal bidra til å utvikle en folkelig forankret tros- og livssynsdialog, og 
arbeider for å forsterke dialogen mellom kirke og samfunn.  Vi vil hente og utvikle impulser til dialog fra 
Stavangers internasjonale nettverk. 
Vi er motivert av et felles behov for å utvikle bedre dialog og dypere forståelse mellom ulike religioner og 
livssyn, basert på toleranse og respekt. Vi legger til grunn verdiene respekt, åpenhet og fellesskap på tvers 
av religion og livssyn, slik disse verdiene er forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse.  
 

Virksomhet 
 

1 Samarbeidspartnere 
Begrunnelse: 
Kirkelig Dialogsenter Stavanger har behov for og nytte av å samarbeide med andre aktører:  
Vi samarbeider med Muslimsk Fellesråd og med representanter for ulike tros- og livssynssamfunn.  
Vi samarbeider med Kirkens Bymisjon,  St Petri og Domkirken menigheter, og flere menigheter i 
bispedømmet.  
Vi samarbeider med dialogsentre i andre byer og med Areopagos-nettverket.  
Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Stavanger (STL-S).  
Vi samarbeider med Stavanger kommune og andre kommuner i bispedømmet. 
Vi vil utvikle samarbeidet med SUS og vil søke samarbeide med asylmottak. 
Målsetning 2015: 

· Vi vil videreføre og forsterke samarbeidet med ulike aktører som er etablert i 2012 - 2014. Vi vil søke 
samarbeid om felles kontakt med asylmottak, nettverksmiddager, ulike seminarer og mindre 
konferanser, etablere faste kontakt- og informasjonsrutiner mellom SUS og STL-S, samt kontakt- 
og informasjonsmøte mellom KDS og to mottak, ett i Stavangerområdet og ett enten i nord- eller 
sør-fylket.  

· Det søkes kontakt med Forsvaret for å etablere tilsvarende samarbeid som SUS-samarbeidet. 
Målsetning 2016: 

· Samarbeid med ulike aktører videreføres. 
 

2 Åpne dialogkvelder 
Begrunnelse: 
I tråd med vårt formål og våre verdier vil vi utvikle bedre dialog og dypere forståelse mellom ulike religioner 
og livssyn, basert på toleranse og respekt, åpenhet og fellesskap. Senteret går sammen med STL-S inn i 
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religionsmøter med en forpliktelse om likeverd mellom deltakerne. Vi vil samles om tema som handler om 
felles verdier, men også om tema der vi tenker og handler ulikt. 
Målsetning 2015: 

· Vi fortsetter i samarbeid med STL-S med månedlige åpne dialogsamlinger i Kulturbanken.  
· Vi vil kontinuerlig evaluere konseptet og foreta justeringer i samarbeid med STL-S. 
· Vi vil tilrettelegge for og delta i dialogsamlinger andre steder i fylket.  

Målsetning 2016: 
· Vi vil videreføre, evaluere og videreutvikle samlingene i 2015. 

 

3 Religionsleder-dialog 
Begrunnelse: 
Mens STL-S arrangerer rådsmøter og dialogkvelder i samarbeid med KDS, bør vi søke å etablere et eget 
dialogforum for religiøse ledere – imamer og prester i første omgang. Biskpen har allerede erfaring fra 
dette, men samarbeidet har ikke hatt en fast struktur. Vårt samarbeid med MFR (Muslimsk Fellesråd i 
Rogaland) har så langt primært skjedd mellom KDS-ledelsen og de valgte (organisatoriske) lederne. Vi har 
hatt noe samarbeid med særlig to imamer – den ene (Mujadadi) har nå reist til Oslo, den andre (Aladdin) er 
fast samarbeidspartner i Ung Dialog – prosjektet. Sentralt i dialogen bør være teologi og verdier. Vi kan 
inndele samarbeidslinjene slik: 

· Åpne dialogkvelder: Folkelig dialog for alle interesserte; 
· Rådsmøter i regi av STL-S: Representativ dialog; 
· Åndelige ledere: en ny fast struktur. 

Målsetning 2015: 
· Vi forsøker å etablere en fast halvårlig dialogsamling for åndelige ledere – i første omgang for 

imamer og en utvalgt gruppe prester. Biskopen utfordres til å lede samlingene.  
Målsetning 2016: 

· Vi vil videreføre samlingene i 2016. 
 

4 Dialogmesser 
Begrunnelse: 
I tråd med våre verdier er det viktig å skape en fast gudstjenestelig puls i arbeidet, preget av en kristen 
kontemplativ, diakonal og solidarisk praksis. Dialogmessen er en viktig arena for å rekruttere frivillige og gi 
åndelig påfyll til dem som søker rom for stillhet og ettertanke.  
Målsetning 2015: 

· Vi arrangerer månedlige dialogmesser – første torsdag i måneden – i St Petri kirke. Vi fortsetter 
samarbeidet med menigheten, bymisjonen o.a. i rammen av ”HverTorsdag”-konseptet, der vi 
sammen inviterer til måltid, gudstjeneste og samtale hver torsdag – og der KDS har ansvaret en 
kveld i måneden. 

Målsetning 2016: 
Vi vil fortsette med månedlige dialogmesser kombinert med meditasjonsgruppe. 
 

5 Kontemplativ praksis og dialog med nyåndeligheten 
Begrunnelse: 
KDS retter sin aktivitet i to hovedretninger: Innad i den kristne kirke (DnK og økumenisk) og ut mot andre 
religioner og åndelige miljøer. Mens arbeidet opp mot andre organiserte religioner primært ivaretas i 
samarbeidet med STL-S, vil dialogmessene og meditasjonsgruppa appellere sterkere til kristne og 
nyåndelige miljøer. Etableringen av Areopagos Rogaland gir også et frivilligmiljø som vil kunne trekkes inn 
særlig i forhold til gudstjenestene og meditasjonsarbeidet.   
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Målsetning 2015:  
· Deltagelse på alternativmessa i Stavanger i samarbeid med St Petri menighet. 
· Videreføring av «Kristen Meditasjon» / meditasjonsgruppe i Bispekapellet med to samlinger i 

måneden. 
· Vi samarbeider med Domkirken menighet om «Nattåpen kirke». 
· Deltagelse på alternativmesse annet sted i fylket, for eksempel Haugesund eller Egersund. 
· Deltakelse på seminarer og konferanser om nyåndelighet / «samtidsreligiøsitet». 
· Medvirkning på Inspirasjonsdag og gudstjeneste, Utstein Pilgrimsgård. 
· Deltakelse på kurs, meditasjonsgrupper o.a. som arrangeres av alternativbevegelsen. 
· Koordinere og videreutvikle det lokale Areopagos-arbeidet og rekruttere flere medlemmer.  
· Deltakelse på Reichelt-dagene MHS. 

Målsetning 2016: 
· Videreføring av arbeidet.  

 

6 Samarbeidsrådet (STL-S) 
Begrunnelse: 
KDS har i 2014 avviklet Rådet, der alle registrerte tros- og livssynssamfunn hadde rett på representasjon. 
KDS har samtidig sterkt bidratt til å utvikle et Samarbeidsråd knyttet til STL, som i dag er det felles rådet for 
organisert interreligiøst samarbeid. 
Målsetning 2015: 

· Vi skal bidra til at STL-S gjennomfører fire rådsmøter i 2015. 
· Vi vil bidra til en sterkere formalisering av medlemskap i STL-S – flere at representantene mangler 

oppnevning av eget samfunn.  
· Vi vil videreutvikle samarbeidet med Stavanger kommune, både gjennom STL-S og i egen regi, i 

tråd med Stavanger vedtatte strategi for mangfoldarbeidet. 
Målsetning 2016: 

· Vi skal bidra til at STL-S gjennomfører fire rådsmøter i 2015, og vil fortsette samarbeid på ulike 
områder (dialogkvelder, kontakt med SUS, Forsvaret, Politiet o.a).  

 

7 Prosjekt «Ung dialog» 
Begrunnelse: 
Det er en utfordring å utvikle et dialogarbeid som i større grad mobiliserer ungdom og unge voksne. Vi har i 
2014 lagt et godt grunnlag for mobilisering og engasjement gjennom kurs, studiereise og skolebesøk, og 
med deltakelse av 3 kristne, 3 muslimer og 3 humanister – sammen med to dialogprester og en imam. 
Målsetning 2015: 

· Vi fortsetter kontakten med Bispedømmets Ungdomsråd om samarbeid om dialog. 
· Vi viderefører prosjektet «Ung Dialog» i Stavanger, der vi inviterer unge mennesker til regelmessig 

dialog over religionsgrensene. Vi gjennomfører ett til to kurs i 2015, ett på høsten og evt. ett på 
våren. I 2015 åpner vi opp også for andre livssyn, i tillegg til kristne, muslimer og humanister.  

· I 2015 arbeides det videre med systematiske framstøt i samarbeid med ungdomsskoler og/eller vgs. 
Det er en målsetning at KDS gjennomfører skolebesøk 5 ganger i vårsemesteret og 3 ganger i 
høstsemesteret (inkl. Ung Dialog).  

· Prosjektet ses i sammenheng med Skoleprogrammer / «Prosjekt Religions- og Livssynsdialog i 
Praksis» (se nedenfor) og vi samarbeider med tilsvarende satsinger ved de andre Dialogsentrene. 

Målsetning 2016: 
· Prosjekt «Ung Dialog» utvides med flere religiøse retninger og etableres også andre steder i fylket. 
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8 «Religions- og Livssynsdialog i praksis» (tidl. «Prosjekt 
Integrasjonsundervisning») 
Begrunnelse: 
I samarbeid med skolen må KDS utvikle gode skoleprogrammer som kan stimulere barn og unge til 
bevissthet om egne verdier, dialog med andre og gjensidig toleranse og respekt. 
I 2012 - 2014 er det gjennomført ulike skoleopplegg i KDS-regi.  
«Prosjekt Integrasjons-undervisning» har fått tilskudd fra Utdanningsdirektoratet, der målsetningen er å 
utvikle undervisningsmoduler innenfor samfunnsfag og (K)RLE. Et kursprogram med 10-15 studiepoeng er 
under utvikling, under faglig ledelse av prof Ola Tjørhom, og vi regner med at avtale om samarbeid med UiS-
EVU (etter- og videreutdanning) er plass innen årsskiftet 2014-15. Det er etablert en egen ressursgruppe for 
prosjektet som ledes av tidlig rektor Ivar Walde. 
Målsetning 2015: 

· I rammen av prosjektet forsøkes det gjennomført et kursprogram høsten 2015 for lærere i 
samarbeid med UIS-EVU med 10-15 studiepoeng. Opplegget koordineres med «Ung Dialog» og bør 
inkludere praktiske dialogsamlinger i klasser på ungdomsskole- og/eller vgs-nivå.  

Målsetning 2016: 
· To nye kurs gjennomføres vår og høst. 
· Modulen tilpasses og tilbys også til andre yrkesgruppe. 

 

9 Dialogseminarer og -konferanser 
Begrunnelse: 
Gjennom ulike seminarer og konferanser vil vi sette viktige tema knyttet til dialog og samfunn på kartet, og 
vil samtidig bidra til å gjøre KDS’ arbeid kjent for et breiere publikum. I 2014 har vi gjennomført en 

konferanse om grunnloven og trosfriheten, og et seminar om situasjonen i Midtøsten, i tillegg til et 
solidaritetsmåltid i starten av Ramadan i samarbeid med Stavanger kommune, Chefs for Peace o.a. 
Målsetning 2015: 

· Vi gjennomfører fredskonsert i Domkirken i januar 2015. 
· Vi gjennomfører to ulike seminarer, evt i samarbeid med STL-S og andre. 
· Sammen med MFR og STL-S arrangeres det en større ungdomskonferanse for inkludering og mot 

radikalisering, - forutsatt tilskudd fra Kulturdepartementet. 
· Vi legger til rette for «Salig er tørsten» i samarbeid med Areopagos o.a. i Stavanger november 2015. 

Målsetning 2016: 
· To til tre seminarer / konferanser. 

 

10 Palestina / Israel 
Begrunnelse: 
KDS deltar i Stavanger kommunes arbeid knyttet til vennskapsbyene Nablus (Palestina) og Netanya (Israel). 
Dette er et klart ønske fra kommunens side. Konkret arbeides det med et kokkeprosjekt i samarbeid med 
Røde Kors og organisasjonen Chefs for Peace (C4P).  
Målsetning 2015: 

· Fortsette samarbeidet med Chefs for Peace, Røde Kors / Halvmåne / Davidstjerne, ulike freds- og 
dialogsentre i Stavangers vennskapsbyer. 

· Opprette kontakt med landsbyen «Fredens Oase» (Wahat as-Salam / Neve Shalom) 
Målsetning 2016: 
Samarbeidet med kommunen om vennskapsarbeid og dialog videreføres. 
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11 Hele fylket 
Begrunnelse: 
Det er besluttet at KDS i samarbeid med biskopen vil etablere dialognettverk i sør-fylket og nord-fylket, i 
tillegg til aktiviteten i midt-fylket. KDS har gjennomført menighetsbesøk i Eigerøy og dialogseminar i Sand 
og Haugesund i 2014.  
Målsetning 2015: 

· Det er etablert fast dialogaktivitet og fungerende nettverk også i nord- og sør-fylket. 
· KDS gjennomfører et «imam og prest»-program i flere byer i fylket. 

Målsetning 2016: 
· Det etableres samarbeid med ytterligere to kommuner / menigheter om dialogprosjekter. 

 

12 Styrking av økonomien 
Begrunnelse: 
Det er viktig å arbeide for å styrke økonomien, slik at vi kan utvide innsatsen innen religionsdialog, innen 
kontemplativ praksis og møte med nyåndeligheten, samt utvide innsatsen geografisk, tematisk og teologisk 
/ faglig. 
Målsetning 2015: 

· Vi skal oppnå økte statlige tilskudd, enten direkte gjennom Kulturdepartementet og andre 
relevante departementer, eller i kombinasjon med andre prosjekter som kan generere statlige 
tilskudd (Prosjekt «Religions- og Livssynsdialog i Praksis», evt andre prosjekter). 

· Vi skal oppnå gjennomslag for økonomiske tilskudd i forhold til andre kommuner, fondsmidler o.a.  
Målsetning 2016: 

· Vi skal oppnå en betydelig økning av sponsorinntekter / andre private givere, samt øke 
egeninntjening. Det prioriteres å utvide til to hele stillinger i 2016, forutsatt at vi oppnår et 
betydelig statlig tilskudd som gis over tid.  

 

13 Andre tiltak 
Målsetning 2015 og 2016: 

· Samarbeid med St Petri om vikartjeneste til høymessene. 
· Samarbeid med MHS o.a. om undervisning i dialogarbeid. 
· Foredrag og deltakelse i menigheter, prostisamlinger, oa. 
· Aktiv innsats i forhold til ulike media. 
· Sjelesorg og pastorale tjenester ved behov. 
· Samarbeid i det nasjonale og nordiske nettverket av dialogsentre. 
· Artikler / kronikker / bokprosjekter. 
· Studiebesøk Leicester. 

 
 
Vedtatt av Dialogsenterets styre 25 november 2014 
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E post:

Kontrollutvalgssekretariatet
Svendsen, Bjørn Martin Øvrebø
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 00
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg Møtedato

031/15 Kontrollutvalget 31.08.2015

Budsjett for kontroll og tilsyn

Sammendrag:
Kontrollutvalget må før utgangen av 2015 utarbeide budsjett for kontrollutvalgets virksomhet i 2016.

Forslag til vedtak:
Budsjettforslaget for 2016 godkjennes og oversendes formannskapet for videre behandling iht.
kontrollutvalgsforskriftens § 18.

Møtebehandling fra Kontrollutvalget 31.08.2015

KON behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KON 031/15 vedtak:

Budsjettforslaget for 2016 godkjennes og oversendes formannskapet for videre behandling
iht. kontrollutvalgsforskriftens § 18.

Vedtaket er enstemmig.

Saksgang:
Budsjettet skal godkjennes av kommunestyret.

Eventuell tidligere politisk behandling:



Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ingen.

FOR 2004 06 15 nr 905 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

§ 18. Budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og revisjonsarbeidet skal
følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til
kommunestyret eller fylkestinget.

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.

Saksbehandlers vurdering:
Sekretariatet mener budsjettforslaget gir et riktig bilde av kontrollutvalgets utgifter for 2016. Utgifter
til kontrolloppgaver er splittet opp etter utgifter til lovpålagt revisjon, forvaltningsrevisjon og
sekretariatsfunksjonen.

Rogaland Revisjon IKS har kommet med innspill til budsjettet. Det er lagt inn en økning i timepris på 3
%. Dvs. kr. 760, per time. Ellers er det budsjettert med samme timeforbruk og fordeling av timer.
Budsjettet vedtas dog som et rammebudsjett. Det vises til vedlagte tertialrapport med
budsjettforslag fra revisjonen.

Utgiftene til sekretariatsfunksjonen er fast. Det er dog lagt inn årlig oppjustering iht. endring i
konsumprisindeks.

I budsjettet er det lagt opp til gjennomføring av to forvaltningsrevisjoner for 2016.

For øvrig er det foretatt noen oppjusteringer i budsjettet for 2016 på bakgrunn av regnskap (forbruk)
i 2014 og regnskapet hittil i 2015. Herunder er det lagt inn kr 50.000 på posten Kjøp av diverse
tjenester. Det er også lagt inn 30.000 til kurs/opplæring. Dette mht. at et nytt kontrollutvalg tiltrer
etter kommunevalget. Dette vil sannsynligvis medføre et betydelig behov for kursing og opplæring.
Det er viktig at det nye utvalget tilegner seg et høyt kompetanse nivå så tidlig som mulig. Ut over
opplæring i regi av sekretariatet og revisjonen, samt ved lokalt forum for kontrollutvalg, bør det nye
utvalget vurdere om en eller flere i utvalget skal delta på NKRFs sentrale Kontrollutvalgskonferanse i
februar 2016. Dette må det tas stilling til i det første møtet i november.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at budsjettet i 2014 ble økt med kr 500.000 i
ekstraordinære bevilgninger i forbindelse med forundersøkelsen (den begrensede granskningen) som
ble behandlet tidligere i år. Dette er delvis belastet/periodisert i 2014 og delvis i 2015. Det dreier seg
således om engangseffekter som ikke gjør seg gjeldende i 2016.

Sekretariatet mener at budsjettet slik det fremgår gir en tilstrekkelig oversikt over kontrollutvalgets
forventede utgifter i 2016.



Budsjettforslag 2016

Grunnlag Beløp

Møtegodtgjørelse: 110 000

Tapt arbeidsfortjeneste: 10 000

Arbeidsgiveravgift: 19 000

Bevertning: 3 000

Datakommunikasjon/linje samb.leie 3 000

Kurs/opplæring 30 000

kontigenter 0

Abonnement 2 000

Kjøp av diverse tjenester 50 000

Sum 227 000

Kontrolloppgaver: 760 700

Fordelt på:

Rogaland Revisjon IKS 357 200

Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll 266 000

Sekretariatet 137 500

Mva 212 175

Totalt: 1 199 875

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger

Dokumenter vedlagt saken
DokID Tittel
417675 3662882(1)_Tertialrapport per 31 7 2015 med budsjettforslag Rogaland Revisjon

IKS.PDF
417674 Budsjett for kontroll og tilsyn





1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik 

    2015 2015 R15 - B15 2014 2014 R14-B14 
Konto               
10802 MØTEGODTGJØRELSE 48 602 110 000 -61 398 90 070 75 000 15 070 

10803 TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET.O/LØNN 2 455 9 000 -6 545 13 047 9 000 4 047 

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 7 199 19 000 -11 801 14 540 14 000 540 

11003 ABONNEMENT 2 000 2 000 0 11 575 2 000 9 575 

11151 BEVERTNING 1 565 3 000 -1 435 2 855 3 000 -145 

11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 66 500 9 000 57 500 64 900 9 000 55 900 

11302 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 2 662 0 2 662 2 689 0 2 689 

11500 KURS/OPPLÆRING 0 0 0 6 700 0 6 700 

11950 AVGIFTER/GEBYRER 128 0 128 0 0 0 

11952 KONTIGENTER 0 0 0 3 900 0 3 900 

12700 JURIDISK BISTAND 0 0 0 302 781 0 302 781 

12701 KONTROLLOPPGAVER 44 863 130 000 -85 137 64 900 130 000 -65 100 

12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 84 525 0 84 525 51 500 500 000 -448 500 

12704 KONTROLLUTVALG - REVISJON 24 421 340 000 -315 579 26 280 340 000 -313 720 

12705 BEKREFTELSE - REVISJON 40 330 0 40 330 55 872 0 55 872 

12706 FORVALTNINGSREVISJON 228 660 265 000 -36 340 318 240 255 000 63 240 

12707 REGNSKAPSREVISJON 139 936 0 139 936 188 953 0 188 953 

12709 RÅDGIVNING - REVISJON 0 0 0 2 880 0 2 880 

14290 BETALT MOMS DRIFT 157 974 185 000 -27 026 269 749 295 000 -25 251 

15000 RENTEUTGIFTER M.V. 76 0 76 0 0 0 

 Sum utgifter 851 897 1 072 000 -220 103 1 491 430 1 632 000 -140 570 
        

19400 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND 0 0 0 -261 881 -500 000 238 119 

19403 BRUK AV AVSETNING 13.LØNNSKJØRING 0 0 0 -2 828 0 -2 828 

 Sum inntekter 0 0 0 -264 709 -500 000 235 291 
        



 T O T A L T 851 897 1 072 000 -220 103 1 226 721 1 132 000 94 721 
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Konsekvenser i Statsbudsjettet for Eigersund kommune – B2016  
 

I oppsettet er det en inndeling som betyr følgende: 

· Nr – tilfeldig rekkefølge. Følger inndelingen i statsbudsjettet hvor KMD starter.  

· Avd – hvilken avdeling dette omfatter. 

· Hva – hva dette er og kalles av regjeringen. 

· Tekst fra regjeringen – i hovedsak klippet ut det som regjeringen selv skriver om tiltaket.  

· Beløp – beregnet eller anslått beløp vi her snakker om for Eigersund kommune.  

· Kommentarer – kommentarer knyttet opp mot det enkelte forhold. 

 

Nr Avd. Hva Tekst fra regjering Beløp 
(tusen kr) 

Legge 

inn 

Ja/Nei 

Kommentarer 

1 HO Opptrappingsplan for 

rusfeltet 

Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet gjennom 

en ny opptrappingsplan som skal bidra til kapasitet og 

kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer. Som 

en del av satsingen på rusfeltet er 400 mill. kroner av 

veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet 

med en økt satsing på rusfeltet. Midlene blir fordelt til 

kommunene etter sosialhjelpsnøkkelen i 

inntektssystemet. Regjeringen vil gjennom etablerte 

rapporteringsordninger følge med på utviklingen i 

sektoren. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for 

Helse- og omsorgsdepartementet. 

813 Ja I en egen oversikt fremkommer dette tall. 

Denne oversikten har vi fått, men er ikke 

sendt ut via FM. 

 

 

2 HO Helsestasjoner og 

skolehelsetjeneste 

Som varslet i Kommuneproposisjonen 2015 vil 

Regjeringen ytterligere styrke helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten, herunder jordmortjenesten. 200 

mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie 

inntekter i 2016 er begrunnet med en styrking av disse 

tjenestene. I statsbudsjettet for 2014 ble det bevilget 

180 mill. kroner innenfor veksten i de frie inntektene, 

og beløpet ble økt til 455 mill. kroner i 2015. For 2016 

utgjør satsingen på denne tjenesten til sammen 667,7 

mill. kroner. Midlene foreslås fordelt til kommunene 

893 Ja Tallet fremkommer i Tabell C-k. Tar 

differansen mellom B2015 og B2016. 
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Nr Avd. Hva Tekst fra regjering Beløp 
(tusen kr) 

Legge 

inn 

Ja/Nei 
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basert på antall innbyggere i alderen 0–19 år, med et 

minstenivå på 100 000 kroner per kommune. Se også 

omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

3 HO Innlemming av øremerkede 

midler til øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold 

Kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å 

sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter 

med somatiske sykdommer. Som følge av dette 

foreslås det at til sammen 1 206,6 mill. kroner 

overføres fra Helse- og omsorgsdepartementets 

budsjett til rammetilskuddet til kommunene. Midlene 

fordeles etter pleie- og omsorgsnøkkelen. Se også 

omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

3.351 Ja Egen ordning. Gir endring i øremerkede 

midler (inntekt for avd).  

4 HO Investeringstilskudd til 

etablering av heldøgns 

omsorgsplasser 

Regjeringen har økt den statlige andelen knyttet til 

fornying og bygging av heldøgns omsorgsplasser i 

sykehjem og omsorgsboliger. Dette har gitt 

kommunene bedre muligheter til å heve kvaliteten og 

øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser. 

Bevilgningsforslaget for 2016 over Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett innebærer en 

tilsagnsramme på 4 100 mill. kroner. Rammen gir rom 

for tilskudd til om lag 2 500 heldøgns omsorgsplasser. 

Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

0 Nei Går mot konkrete tiltak – hvor vi må søke. 

Vil omfatte Lagård – men dette prosjekt blir 

ikke ferdig i øk plan. 

5 HO Dagaktivitetstilbud til 

personer med demens 

Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- 

og omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1. 

januar 2020 får plikt til tilby dagaktivitetstilbud til 

hjemmeboende personer med demens, jf. Dok 8:53 og 

Innst. 221 S (2014–2015). Det legges opp til en 

utbygging av tilbudet fram mot 2020. Det foreslås å 

legge til rette for 1 200 nye plasser i 2016, med en 

bevilgning på 71,3 mill. kroner over Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett. Alle kommuner kan 

søke om tilskudd. Tilskuddet utgjør om lag 30 pst. av 

0 Nei Må søke. Øremerkede midler. 
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Kommentarer 

kostnadene for etablering og drift av en 

dagaktivitetsplass. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–

2016) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

6 HO Forsøk med statlig 

finansiering av 

omsorgstjenestene 

Kommunene er invitert til å delta i forsøk med statlig 

finansiering av omsorgstjenestene. Forsøket vil etter 

planen settes i gang 1. mai 2016, og kommunene har 

frist til 1. desember 2015 for å søke om å delta. I 

forsøksperioden vil finansiering av omsorgstjenester 

gjennom frie inntekter bortfalle i forsøkskommunene, 

og i stedet tildeles på annen måte avhengig av hvilken 

av to forsøksmodeller kommunen deltar i. Det foreslås 

156 mill. kroner over Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett til inntektspåslag til 

deltakende kommuner i 2016. Trekket i frie inntekter 

for deltakende kommuner vil foretas i Revidert 

nasjonalbudsjett 2016. Se nærmere omtale av forsøket 

i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

0 Nei Egen sak – forslag på å ikke delta. 

7 HO Flere psykologer i 

kommunene 

Regjeringen varslet i Meld. St. 26 (2014–2015) 

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

innføring av lovkrav om psykologkompetanse i norske 

kommuner fra 2020. For å bidra til forsterket 

rekruttering fram til psykologkompetansekravet trer i 

kraft, foreslås det å legge om det eksisterende 

rekrutteringstilskuddet til et flatt årlig tilskudd på 300 

000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 

2016. Kommuner som allerede mottar tilskudd tas inn 

i den nye ordningen. Det foreslås 145 mill. kroner over 

Helse- og omsorgsdepartementets budsjett i 2016. 

Dette gir rom for inntil 150 nye psykologårsverk. Se 

også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

0 Nei Jeg oppfatter at dette må en søke på spesielt. 

Vil da få øremerkede midler. 

8 Kap 7 Økt pensjon til gifte og 

samboende pensjonister 

Regjeringen foreslår å øke grunnpensjonen til gifte og 

samboende pensjonister fra 85 til 90 pst. av 

43 Nei Vi har større utfordringer på pensjon. 

Legges ikke inn. 
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grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016. 

Mottakere av offentlig tjenestepensjon får en 

tilsvarende økning av pensjonen. Rammetilskuddet 

foreslås økt tilsvarende anslaget på merutgifter for 

kommunesektoren i 2016 på 15 mill. kroner. 

9 KO Den kulturelle spaserstokken Den kulturelle spaserstokken har som mål å styrke 

kulturtilbudet for omsorgstjenestens brukere. 

Ordningen ble videreført i 2015 gjennom en økning i 

fylkeskommunenes inntekter med 30,8 mill. kroner, i 

tråd med budsjettforliket mellom Høyre, 

Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. 

Ordningen foreslås videreført i 2016, og midlene er 

prisjustert. Midlene bevilges som del av 

rammetilskuddet til fylkeskommunene. 

Fylkeskommunene står fritt til selv å vurdere hvordan 

de administrerer ordningen uten krav om rapportering 

til departementet. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–

2016) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

0 Nei Må gå via fylkeskommunen. Eventuelt etter 

søknad. 

10 KO Likeverdig behandling av 

kommunale og ikke-

kommunale barnehager 

Regjeringen foreslår å bevilge 180 mill. kroner over 

rammetilskuddet til kommunene for å gi likeverdige 

rammevilkår for kommunale og ikke-kommunale 

barnehager. Med denne økningen er en milepæl nådd, 

og ikke-kommunale barnehager får fra 2016 samme 

finansiering som kommunale barnehager. Økningen 

legger blant annet til rette for en styrket bemanning i 

de ikke-kommunale barnehagene. Forslaget må ses i 

sammenheng med endringene i finansieringsordningen 

for ikke-kommunale barnehager som reduserer 

kommunenes utgifter. Se også omtale i Prop. 1 S 

(2015–2016) for Kunnskapsdepartementet. 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å øke 

tilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 98 til 

100 pst. av det de kommunale barnehagene i 

gjennomsnitt får i offentlig finansiering. 

508 Ja Tilskuddet beregnes og økningen legges 

inn. Vil slå ulikt ut for oss basert på mange 

private barnehager. Legges inn som en del 

av eksisterende tilskudd og ikke som en 

egen del. 
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11 KO Økt kompetanse og kvalitet i 

barnehagene 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kvalitets- 

og kompetansetiltak i barnehagesektoren med om lag 

160 mill. kroner. Samlet foreslås det 440 mill. kroner 

til tiltak for økt kvalitet i barnehagene. Se også omtale 

i Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet. 

0 Nei Egne og «øremerkede» midler som ikke er 

en del av rammen. 

12 KO Informasjons- og 

rekrutteringsarbeid på 

barnehagefeltet 

Rammetilskuddet til kommunene foreslås økt med 10 

mill. kroner begrunnet med informasjons- og 

rekrutteringsarbeid på barnehageområdet. Midlene 

legger til rette for at kommunene kan styrke sitt arbeid 

med å informere foreldre om innholdet i 

barnehagetilbudet og de ulike ordningene for redusert 

pris og gratis kjernetid. Satsingen legger også til rette 

for at kommunene kan drive oppsøkende virksomhet 

for å øke rekrutteringen til barnehage. Se også omtale i 

Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet. 

28 Nei Gjøres i dag. Legges ikke inn i rammen. 

13 KO Fleksibelt opptak i 

barnehagene 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 la 

Stortinget til grunn at 333 mill. kroner av veksten i 

kommunesektorens frie inntekter var begrunnet med 

en satsing på et mer fleksibelt barnehageopptak. Som 

varslet i Kommuneproposisjonen 2016 kompenseres 

kommunene for helårseffekten ved at 0,4 mrd. kroner 

av veksten i frie inntekter i 2016 er knyttet til et mer 

fleksibelt barnehageopptak. Se også omtale i Prop. 1 S 

(2015–2016) for Kunnskapsdepartementet. 

934 Nei Dette er forhold som ligger i rammen og 

som gjøres i dag. Har videre ledige plasser 

og må ikke bygge ut. Legger videre til 

grunn de andre forholdene i årets forslag. Vi 

har foretatt utbyggingen tidligere – viser her 

bla. til Slettebø barnehage. 

14 KO Rentekompensasjon for 

skole- og svømmeanlegg 

I statsbudsjettet for 2009 ble det innført en åtteårig 

ordning med rentekompensasjon til investering og 

rehabilitering av skole- og svømmeanlegg. 

Regjeringen foreslår en investeringsramme på 1,5 

mrd. kroner i 2016. Med dette forslaget er hele 

investeringsrammen på 15 mrd. kroner faset inn i 

budsjettet. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for 

Kunnskapsdepartementet. 

0 Nei Det må avklares om Eigerøy skole blir 

omfattet av dette. Merk at vi har prosjekt på 

disse ordningene. 

15  Økt lærlingtilskudd Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til 

fylkeskommunene med 50 mill. kroner til økt 

0 Nei Kan gi økt refusjonsinntekt / tilskudd på 

Sent.adm. Kommer da inn. 
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lærlingtilskudd. Det vil innebære at tilskuddet er økt 

med 12 500 kroner per lærekontrakt under Solberg-

regjeringen. 

16 KO Ny naturfagstime Regjeringen foreslår å øke timetallet i naturfag med én 

uketime fra høsten 2016 på 5.-7. trinn. Forslaget er en 

del av Regjeringens realfagsstrategi og skal gi bedre 

tid til variert opplæring. Kommunene kompenseres 

gjennom en økning i rammetilskuddet på 77,6 mill. 

kroner. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for 

Kunnskapsdepartementet. 

219 Ja Fører til økte utgifter. 

17 KO Forsøk med ny oppgave- og 

ansvarsdeling i barnevernet 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil 

i 2016 iverksette forsøk med økt kommunalt ansvar 

for barnevern. Forsøket skal gjennomføres i et lite 

utvalg kommuner og skal gi kunnskap og erfaringer 

med en ny ansvarsdeling. Forsøkskommunene vil bli 

kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet 

som beregnes ut fra hvor mye Bufetat i dag bruker på 

oppgavene som skal overføres til forsøkskommunene. 

Midlene vil bli særskilt fordelt til forsøkskommunene 

når forsøket starter opp. Se nærmere omtale av 

forsøket i Prop. 1 S (2015–2016) for Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

0 Nei Lite utvalg – må skje etter søknad. 

18 Kap 8 Integrering På integreringsområdet foreslår Regjeringen å styrke 

de økonomiske virkemidlene for å øke bosettingen av 

flyktninger i kommunene ved et ekstratilskudd på 50 

mill. kroner til kommuner ved bosetting av 

flyktninger. Det foreslås videre å styrke det særskilte 

tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige 

flyktninger med 25 mill. kroner. Se også omtale i 

Prop. 1 S (2015–2016) for Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet. 

0 Nei Er en del av det tilskudd vi får i mottatt. 

Endringen blir innarbeidet i anslått tilskudd. 

19 SA Valgkort Fra og med 2015 dekkes kostnader ved produksjon og 

utsendelse av valgkort av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i stedet for kommunene. 

26 Nei Valget budsjetteres særskilt. Valgets utgifter 

går på andre forhold. 
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Som følge av dette er det i 2015 overført 18 mill. 

kroner fra rammetilskuddet til kommunene til 

departementets valgbevilgning (kap. 579). Siden dette 

er utgifter som kun inntreffer i valgår, utgjør den 

gjennomsnittlige besparelsen for kommunene 9 mill. 

2015-kroner. For å unngå årlige korreksjoner for en 

oppgave som kommunene har mistet på permanent 

basis, foreslås det å øke rammetilskuddet til 

kommunene med 9,2 mill. kroner i 2016. 

20 KO Makspris barnehager Helårseffekt. Staten fastsetter en sats og trekker ut 

økningen fra kommunens rammer. I statsbudsjettet for 

2015 ble rammetilskuddet til kommunene redusert 

med 204 mill. kroner som følge av at maksimalprisen i 

barnehage økte med 100 kroner fra 1. mai 2015. 

Tiltaket får helårseffekt i 2016, og det foreslås derfor å 

redusere rammetilskuddet med ytterligere 134,6 mill. 

kroner. 

Ny makspris er fra 1/1-16 satt til 2.655 kr/mnd. Totalt 

29.205 kr/år. 

-380 Nei Vår andel er mindre da 75% er i private 

barnehager. Dette viser hvor galt slike 

statlige endringer er/(blir.  

21 KO Nasjonale minstekrav 

foreldrebetaling barnehager - 

helårseffekt 

Helårseffekt. Statlig tiltak. Ved behandlingen av 

statsbudsjettet for 2015 ble rammetilskuddet til 

kommunene økt med 235 mill. kroner som 

kompensasjon for innføring av et nasjonalt minstekrav 

til redusert foreldrebetaling i barnehage fra 1. mai 

2015. I 2016 foreslås det å kompensere kommunene 

for helårseffekten gjennom en økning i 

rammetilskuddet på ytterligere 160,2 mill. kroner. 

452 Ja Fører til økte utgifter for KO. Blir ikke 

fanget opp av tilskuddsberegningen. Vet 

ikke utslaget før høsten 2016. 

22 KO Adopsjon Helårseffekt. Omlegging. Barne-, ungdoms- og 

familieetaten overtok 1. februar 2015 ansvaret for 

utredning av adoptivsøkere fra kommunene. Som 

følge av dette ble rammetilskuddet til kommunene 

redusert med 4,5 mill. kroner i 2015. Endringen får 

helårseffekt i 2016, og det foreslås en ytterligere 

reduksjon i rammetilskuddet på 0,5 mill. kroner. 

-1 Nei Velger å ikke si så mye på denne. 
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23 HO BPA Rammetilskuddet til kommunene ble i 2015 økt med 

300 mill. kroner som kompensasjon for endringer i 

bruker- og pasientrettighetsloven som innebærer en 

rett til å få enkelte tjenester organisert som personlig 

brukerstyrt assistanse. Som varslet i 

kommuneproposisjonen for 2016 foreslås det at 

rammetilskuddet til kommunene økes med ytterligere 

205,4 mill. kroner i 2016 som kompensasjon for økte 

kostnader. 

579 Ja Fører til økte utgifter. 

24 KO Gratis kjernetid Helårseffekt. Fra 1. august 2015 er det innført gratis 

kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i 

familier med en inntekt under en grense fastsatt av 

Stortinget. Midlene til ordningen ble i statsbudsjettet 

for 2015 bevilget over Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementets budsjett. Ved 

behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble 

51 mill. kroner overført fra kap. 821, post 62 til 

rammetilskuddet til kommunene. Det forslås å 

overføre ytterligere 54 mill. kroner fra kap. 821, post 

62 til rammetilskuddet i 2016. 

152  Fører til økte utgifter for KO. Blir ikke 

fanget opp av tilskuddsberegningen. Vet 

ikke utslaget før høsten 2016. 

25 KO Adm utgifter innføring av 

nasjonalt minstekrav 

foreldrebet barnehager 

Det ble fra 1. mai 2015 innført en ny ordning med 

nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i 

barnehagen. Siden ordningen ble innført underveis i 

barnehageåret, ble rammetilskuddet til kommunene 

ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 

2015 økt med 41,7 mill. kroner som en 

engangskompensasjon for økte administrative utgifter. 

Dette utgjør 42,8 mill. kroner i 2016, og 

rammetilskuddet foreslås redusert tilsvarende. 

-121 Nei Oppgis til å være endringer som følge av 

omlegging i 2015 og hvor det ble gitt 

engangsmidler for å takle endringer. 

26  Representantforslag Syria 

krisen 

Ved behandling av Dok. 8:135 S (2014–2015) vedtok 

Stortinget en engangsreduksjon i rammetilskuddet til 

kommunene på 7,1 mill. kroner. I 2016 utgjør dette 7,3 

mill. kroner, og rammetilskuddet foreslås økt 

tilsvarende. 

21 Nei Det står lite om dette forhold i ulike 

dokument – både for 2015 og 2016. 

Fremkom som et forslag som ble vedtatt. 
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27 KO Endring finansiering private 

barnehager 

Høsten 2015 er det fastsatt endringer i 

finansieringsordningen for ikke-kommunale 

barnehager med virkning fra 1. januar 2016. Blant 

annet blir det innført et påslag for pensjonsutgifter på 

13 pst. av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene 

og et differensiert kapitaltilskudd basert på nasjonale 

satser. Endringene er beregnet å redusere kommunenes 

utgifter med 338 mill. kroner, og det foreslås en 

tilsvarende reduksjon i rammetilskuddet.  

-954 Nei Fremkommer i egen beregning. Står lite om 

dette forholdet. Vi oppfatter at dette er en 

del av forskriften og går på at det er 

endringer i kapitaltilskuddet til private 

barnehager. 

28 SA Overføring skatteoppkrever-

funksjonen til staten 

Går over til staten. Forslag – som er behandlet 

tidligere i år. 

-1.777 Nei Ett flertall i Stortinget har sommeren 2015 

sagt nei til flytting. Er en omkamp. 

Helårseffekten er ca 1,2 millioner kr dyrere 

enn vår ordning pt. 

29  Husbanken (SIKT) Ny dataløsning i Husbanken. Regjeringen foreslår å 

bruke 21 mill kr til å modernisere Husbankens IKT-

system. Dette omfatter bla. søknad ang. Startlån. 

Dekningen skjer ved uttrekk i inntektssystemet for 

kommunene. 

-32 Nei Denne endringen fører ikke til endring i 

kommunene. 

30 Kap 8 Private skoler - elevtall Som følge av økt antall elever i statlige og private 

skoler forslås det å redusere rammetilskuddet til 

fylkeskommunene med 50,4 mill. kroner i 2016. Se 

Grønt hefte for nærmere omtale av 

korreksjonsordningen for statlige og private skoler. 

-308 Ja Netto trekket er nå på 4.796 kr. Gått ned fra 

9,3 mill kr i 2013. Dette er lagt inn i 

rammetilskuddet i en egen beregning – av 

staten.  

31 Kap 8 Skjønnsmidler Eget tilskudd som utbetales sammen med 

rammetilskuddet. Går på skjevheter i inntektssystemet 

som da må dokumenteres. 

1.800 Ja Lagt inn i rammetilskuddet som en del. Vår 

søknad ble sendt i august og omhandlet 

konkrete forhold.  

32 INV Startlån Tilgangen på kreditt i det private kredittmarkedet er 

god, og etterspørselen etter lån fra Husbanken har gått 

ned. Regjeringen foreslår derfor å redusere 

lånerammen til Husbanken fra 20 til 18 mrd. kroner i 

2016 

20.000 Ja Låneopptak - Startlån 

33 TA Vedlikehold og 

rehabilitering 

Regjeringen foreslår et engangstilskudd til vedlikehold 

og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i 

kommunene på 500 mill. kroner. Midlene er en del av 

1.435 Ja Dette er et tilskudd som blir utbetalt direkte 

til kommunene. De midler som vi mottar 

blir ført på ett eget ansvar ved Teknisk 
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Regjeringens særskilte tiltakspakke for økt 

sysselsetting. Midlene kommer i tillegg til 

inntektsrammen som kommunesektoren får i 

statsbudsjettet for 2016.  

Tilskuddet fordeles til samtlige kommuner med likt 

beløp per innbygger uten søknad. Tilskuddet er 

forbeholdt vedlikehold og rehabilitering av skoler og 

omsorgsbygg som er eid av kommunen eller 

kommunale foretak (KF). Prosjektene som finansieres 

av tilskuddet skal være ferdigstilt i løpet av 2016. Det 

legges opp til en enkel rapportering om bruken av 

midlene. Midler som ikke er brukt i tråd med formålet, 

må tilbakebetales. 

avdeling. Dvs. dette blir en internt føring 

ved TA – på ett eget ansvar. Det legges 

videre opp til at mottatt momsrefusjon 

nyttes. 2. I Tilleggsprp. som regjeringen la 

frem 30/10-2015 så blir det endringer i 

denne. Samlet sett blir dette beløp redusert, 

men hvor tilskuddet kun skal gå til 6 fylker 

– bla. Rogaland. Som en følge av dette har 

vi beregnet at denne post kan bli økt med 

350.000 kroner. Rådmannen regner med at 

mer informasjon vil komme innenfor dette 

området. 

34 Alle Økt merverdiavgift Økt moms på tjenester fra 8% til 10% innen kultur og 

transport.  

  Usikre anslag. 

35 HO Kompetanseløftet 2020 Kompetanseløftet 2020. øker bevilgninger til grunn-, 

videre- og etterutdanning for ansatte i helsesektoren 

med 30,7 mill. Søkes om midler på enkeltansatte  

 

0 Nei Vi oppfatter at den enkelte kommune må 

søke på dette for enkelt personer. 

36 HO Mobilisering mot ensomhet Bevilge 36,8 mill til mobilisering mot ensomhet.  

Oppfatter at dette gis utfra egne søknader. 

0 Nei Oppfatter at dette gis utfra egne søknader. 

37 Kap 8 Ressurskrevende tjenester Det foreslås en bevilgning på 9 271 mill. kroner i 

2016. Dette er en økning på 1 212 mill. kroner i 

forhold til saldert budsjett for 2015. Forslaget til 

bevilgning for 2016 tar utgangspunkt i faktisk 

utbetaling av ordinære krav i 2015 på 8 207 mill. 

kroner. På bakgrunn av gjennomsnittlig vekst fra 2012 

til 2015 er det lagt til grunn en økning i antall 

tjenestemottakere på 7 pst. og en reell vekst i utgifter 

per tjenestemottaker på 3,5 pst. fra 2015 til 2016.  

 

Innslagspunktet foreslås økt til 1 081 000 kroner. 

Dette er en økning ut over det som følger av anslått 

lønnsvekst for 2015 på 10 000 kroner. Dette må ses i 

 Ja Er en del av samlet beregning for tilskudd 

som blir refundert. Merk at dette tilskuddet 

ikke føres på HO. 
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Nr Avd. Hva Tekst fra regjering Beløp 
(tusen kr) 

Legge 

inn 

Ja/Nei 

Kommentarer 

sammenheng med at tilskuddet samlet sett øker med 

vel 1,2 mrd. kroner i forhold til saldert budsjett 2015. 

Kompensasjonen for kommunens utgifter ut over 

innslagspunktet beholdes uendret på 80 pst. 
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Digitaliseringsprosjekt 
 
Arbeidssituasjonen på arkivet er og har i lengre tid vært problematisk, men etter at det nå er klart at 
kommunen ikke fikk rekruttert kvalifiserte lærlinger fra høsten 2015 har situasjonen tidvis vært 
meget vanskelig.  

Rådmannen ser seg derfor nødt til å prioritere dette. Denne satsingen skal kombineres med 
etablering av digitale rutiner som elektroniske skjema og digital kommunikasjon som hovedregel for 
Eigersund kommune i tråd med lovendringer som gjør at dette nå skal være hovedregelen for det 
offentlige. Kommunen bruker nå årlig 735 000 kroner på porto og det er anslått at satsing på digital 
kommunikasjon over tid vil gi betydelige gevinster. 

Prosjektstillingen vil i første omgang være for tre år.  

Satsingen er i tråd med statlige føringer og rådmannen vil aktivt bruke mulighetene som må finnes 
for å søke om prosjektmidler til dette. 

Da regelverket for digital kommunikasjon nylig er endret, og dette er helt vesentlig for saken, kan det 
være formålstjenlig å oppsummere det. 

“Fra samtykke til reservasjon 

Fra 7. februar 2014 er digital kommunikasjon hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med 

andre. Forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften ble endret i 2014 for å legge til rette for dette. 

Regelverksendringene som ble gjort, gjelder for hele offentlig sektor, både stat, kommune og 

fylkeskommune. 

Forvaltningsloven § 15 a 1. ledd: 

"Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre. Dette 

gjelder ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov." 

Formålet med regelendringene er å gi innbyggerne og næringsdrivende en enklere hverdag og å bidra 

til å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen. 

Tidligere måtte hver enkelt offentlig virksomhet innhente samtykke til elektronisk kommunikasjon 

med hver enkelt mottaker. Målet er at offentlige virksomheter kommuniserer digitalt med alle 

innbyggere og næringsdrivende. Register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og 

reservasjonsstatus er en nyetablert nasjonal felleskomponent som skal gjøre dette enklere. 

· Offentlige virksomheter kan nå kommunisere digitalt med næringsdrivende, frivillige 

organisasjoner og øvrige enheter registrert i Enhetsregisteret uten å innhente samtykke. Det 
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forutsetter at man sender varsel om at enkeltvedtak m.v er fattet til en elektronisk adresse som 

enheten har oppgitt, og at varselet sier hvor og hvordan vedkommende kan skaffe seg kunnskap 

om innholdet. 

· Innbyggere kan reservere seg mot å motta vedtak og andre viktige brev digitalt, hvis de fortsatt 

ønsker å motta dette på papir. Difi etablerer et felles register over innbyggernes digitale 

kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Når forvaltningsorganet har koblet seg opp til dette 

registeret, kan det kommunisere digitalt med alle innbyggere som ikke har reservert seg, uten å 

innhente samtykke. 

Den enkelte offentlige virksomhet må selv digitalisere sine arbeidsprosesser og sine tjenester rettet 

mot innbyggere og næringsdrivende. 

Regelendringene gjelder innenfor forvaltningslovens virkeområde. Også for andre 

forvaltningsområder arbeides det med regelendringer som vil gjøre digital kommunikasjon til 

hovedregel.” 

http://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/regelverk-digital-kommunikasjon  

 

Etter at vi i mars 2015 fikk oppgradert vårt sak- og arkivsystem til en nyere versjon, har vi i dag alle de 
nødvendige verktøyene til å lage egne elektroniske skjema der det også er mulig å signere elektronisk 
med e-signatur, både internt og eksternt.  

Eksempler på interne rutiner som kan effektiviseres betraktelig gjennom elektroniske skjema er f.eks 
skademeldinger, egenmeldinger og permisjonssøknader. I dag er dette manuelle skjema som må 
skannes og journalføres etter at de er sendt i internposten fra den ansatt til leder og deretter til 
arkivet. Dette kan erstattes med elektroniske skjema der den ansatt logger seg på med sin bank-id, 
fyller ut skjemaet som deretter automatisk blir registrert og journalført i sak- og arkivsystemet, 
videre blir dokumentet automatisk fordelt til vedkommendes leder ut i fra fødselsnummer. Med 
1400 ansatte med stort og smått, er bare dette tale om en til dels betydelig årlig dokumentmengde. 
E-skjema vil også bedre den overordnende dokumentsikkerheten ved at slike skjema ofte inneholder 
sensitive personopplysninger og elektronisk overføring er langt sikrere enn manuelle papirskjema 
som sendes i internposten. 

Eksempler på eksterne skjemaer som kan effektivisere prosessen er mange, men det kan f.eks 
nevnes søknader fra lag og foreninger om stønader og melding om viltfelling. I dag kommer slike 
skjema inn manuelt og de må skannes, journalføres og fordeles av arkivet, deretter må 
saksbehandler manuelt systematisere disse opplysningene ved å taste inn alle opplysninger i 
regneark mv. Elektroniske skjema vil avlaste arkivet i tillegg til at alle opplysningene som innsenderen 
selv har tastet inn, kan hentes ut ferdig systematisert i et regneark. Ulike skjema som i dag krever 
juridisk forpliktene signaturer, vil også kunne innføres. 

Systematisk og strukturelle endringer rundt søknadsprosessene for byggesaker gjennom økt bruk av 
Byggsøk, som kommunestyret tidligere har vedtatt skal prioriteres, vil også kunne gi en stor gevinst 
for sentralarkivet da dette ofte er omfattende søknader med mange vedlegg. Alle vedlegg som 
registreres i arkivet må gis beskrivende navn, eller ender man opp med 100 000 vedlegg alle med 
tittelen "vedlegg" og det vil unektelig gi en del utfordringer med hensyn til gjenfinning. 

Innføringen av elektronisk søknad på stillinger, gjennom sak- og arkivsystemet, er et meget vellykket 
eksempel på tidligere innføring av elektroniske tjenester og som ga organisasjonen en meget 
betydelig effektiviseringsgevinst. 

Det er rådmannens syn at dette helt klart er veien å gå videre. Det vil ikke bare gi store gevinster for 
organisasjonen Eigersund kommune, men også for publikum som får et betraktelig bedre 
tjenestetilbud - tilgjengelig 24/7. 
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Dette er imidlertid et ressurskrevende tilbud å etablere, men når tilbudet først er etablert krever det 
relativt små ressurser til drift og vedlikehold og den langsiktige gevinst er derfor betydelig. 

Finansiering. 

I den vanskelige økonomiske situasjonen som kommunen er i, er det rådmannen klare oppfatning at 
det også må stilles krav til økonomisk innsparing, selv der det er kritiske bemanningssituasjoner. 

Som det fremgår ble det fra 7. februar 2014 en lovendring der digital kommunikasjon nå skal være 
hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre. Dette gir mulighet for å kunne redusere 
kommunens utgifter til porto som i 2014 var på 734 000,-. Det er rådmannens syn at tilføring av en 
prosjektstilling, med årlige kostnader på ca 565 000 kroner, over en periode vil kunne gi til dels 
betydelige innsparinger på utgifter til porto. Systemteknisk ligger det i dag muligheter tilgjengelig til å 
iverksette dette, det vil kun kreve mindre investeringsmidler som vil kunne bli dekket innenfor 
eksisterende rammer. 

Det vil ligge som et sentralt styringspremiss fra rådmannen at dette området også skal prioriteres 
sammen med de øvrige tiltakene. Det er rådmannens vurdering at en årlig halvering som et minimum 
skal være en overordnet målsetting i løpet av en 3-5 årsperiode, forhåpentlig vis på kortere tid.  

Årsaken til at dette vil kunne henger sammen med sentralarkivet er at en meget stor andel av 
kommunen utgående brev nettopp sendes fra sak- og arkivsystemet. I tillegg er det en bonusgevinst 
ved at når først systemet for dette er på plass i sak- og arkivsystemet, vil det gi en overføringsverdi til 
andre fagsystemer. En del av disse fagsystemene er pr. i dag ikke tilrettelagt for dette, men dette er 
kun et spørsmål om tid før dette vil være en standard i alle offentlige systemer. 

Med vennlig hilsen 
 
 
Leif E. Broch 
Informasjonssjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 - fra rådmann 
Det har fremkommet ny informasjon som gjør at rådmannen fremmer endringsforslag i budsjett for 

2016 og økonomiplan for   

2016 – 2019. 

 

Investeringer som ikke har blitt prioritert av rådmannen i B2016 

Ordføreren har spurt etter en oversikt på de investeringene som har blitt vurdert/spilt inn, men som 

ikke har blitt prioritert i rådmannens budsjettforslag / forslag til økonomiplan. Oversiktene er nå lagt 

med i vedlegg. 

 

Jeg viser til følgende: 

· Samtlige beløp er oppgitt i hele tusen kroner.  

· Det er gitte innspill som skulle vært ført opp i driftsbudsjettet og ikke investeringsbudsjettet 

(hvis de hadde blitt prioritert). 

· Det har vært en gjennomgang og prioritering. 

 

Søknad om støtte – Bygdebok for Eigersund 

Eigersund Historielag har oversendt en skriftlig søknad – datert 21/6. Søknaden er ikke fremlagt til 

politisk utvalg. I Vedlegg 1 fremgår det at vi har hatt muntlig kontakt med Eigersund Historielag og at 

vi ikke har mottatt noe skriftlig. Det stemmer ikke. Søknaden er mottatt skriftlig, men ikke meldt inn i 

budsjettprosessen. Søknaden legges med som vedlegg.  

 

Etablering av akuttmottak for asylsøkere 

Som en kjenner til så er det prosess knyttet opp mot dette forhold. En viser til at dette vil være en 

avtale mellom Aker Solutions Egersund og UDI. En leieinntekt som blir betalt for akuttmottakene vil 

ikke tilfalle Eigersund kommune. Det vil dog tilkomme gitte oppgaver for Eigersund kommune – hvor 

en arbeider med å avklare ansvar og oppgaver. Det vil også bli tatt opp med UDI 

oppgaver/ansvar/inntekter for oss. Slik det nå ser ut vil Eigersund kommune få ett tilskudd på 3,8 

millioner kroner for ett år. Tilskuddet er beregnet på antall plasser og ikke antall personer som vil 

oppholde seg på ett akuttmottak (som kan gi høyere utgifter for oss).  Det er viktig å kunne fange opp 

våre utgifter med ett akuttmottak (på lik linje med andre tiltak). Det er etablert 

ansvar/prosjektnummer for å kunne fange opp utgifter/inntekter knyttet opp mot dette tiltak. Dette 

er ett forhold som rådmannen vil komme tilbake til. 

 

Forventet utbytte fra Lyse 

Vi har mottatt informasjon som går på at utbyttet i 2018 kan økes med 2 millioner kroner for oss. 

Rådmannen foreslår at dette innarbeides i 2018 og med tilsvarende beløp i 2019. 

 

 



 - 2 - 

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje Telefon:  51 46 80 40  

Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks:  51 46 80 68  

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 

   

 

 

Endringer ved Teknisk avdeling knyttet opp mot eiendomsskatt 

I 2017 var det lagt inn en økning på 4,5 millioner kroner i rammen for avdelingen. Dette knyttet opp 

mot omtaksering innenfor eiendomsskatt. Det er videre vedtatt at omtakseringen skjer ved en 

«kontorjustering». Ut fra dette skulle denne post blitt tatt ut, noe som ikke skjedde. Det ble stilt 

spørsmål om dette fra bla. ordfører i møte 10/11. Dette er en post som rådmannen tas ut (gjelder i 

2017). 

 

Vedrørende midler avsatt til stilling i HO knyttet opp mot arbeidsplikt 

Vi har nå fått følgende informasjon fra fylkesmann: 

 

Vedrørende plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av stønad til livsopphold – 

bestemmelsen trer ikke i kraft 1. januar 2016 

Regjeringens forslag om å stille vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold ble vedtatt av 

Stortinget 24. mars 2015. Det følger av stortingsvedtaket at lovendringen ikke skal iverksettes 

før kommunene blir kompensert for eventuelle merutgifter lovendringen medfører. Arbeidet 

med å utrede de økonomiske konsekvensene for kommunene er i gang. Regjeringen vil 

fastsette ikrafttredelsestidspunkt når nødvendige avklaringer er foretatt.   

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil presisere at lovendringen ikke er gjeldende, og heller ikke 

kan brukes, før den trer i kraft.  

I dag er det slik at NAV-kontorene kan etter gjeldende bestemmelse sette vilkår. I omtalen av 

§ 20 i rundskrivet er det redegjort for hvordan bestemmelsen skal forstås og praktiseres. 

Rundskrivet sier blant annet noe om når det kan settes vilkår, hvordan det skal settes vilkår 

og hvilke krav vilkåret som settes må oppfylle. Når det settes vilkår må brukers behov og 

ønsker ivaretas, og vi viser derfor også til omtalen av § 42 i rundskrivet.  

  

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil komme med ytterligere informasjon når 

ikrafttredelsestidspunktet er fastsatt. Rundskrivet vil bli revidert når lovendringen trer i kraft.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil minne om at lovendringen blant annet vil innebære økt 

oppfølging av, og plikt til å kunne tilby aktiviteter til, personer som mottar stønad til 

livsopphold. Vi anbefaler derfor at det i partnerskapsmøtene tas opp og vurderes om 

kommunen har nødvendige og relevante aktiviteter å kunne tilby. 

 

Ut fra dette foreslår rådmannen at avsatte midler til denne stilling tas ut av rammen. Videre at punkt 

7h) i rådmannens forslag utgår. Rådmannen viser til at dette er en noe uventet utvikling i denne sak 

og en må forvente at rådmannen kommer tilbake til dette forhold, når mer informasjon foreligger. 

Rådmannen viser videre til behov for egen stilling - at når dette tiltak blir igangsatt. Dette i samsvar 

med tidligere forslag fra rådmann (Gul bok for B2016).  

 

Forslag til endringer i rådmannens forslag 

Basert på økonomiske endringer foreslår rådmannen at budsjetterte driftsreduksjoner endres ved 

den enkelte avdeling. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag til nytt tallgrunnlag. 

 

I forhold til rådmannens budsjettdokument (Gul bok) så viser en til nytt punkt, som er: 

· Fra 01.01.2016 foretas følgende endringer i kommunale gebyr: 

o Feiegebyret økes med 10%. 

o Ingen endring i vanngebyr. 

o Ingen endring i avløpsgebyr. 

 

Dette er forhold som er omtalt i tekstdelen, men har ikke kommet med i rådmannens forslag til 

budsjettvedtak. Gebyrene fastsettes av kommunestyret. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

Tore L. Oliversen 

Kommunalsjef økonomi 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

 

 

Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 

434759 2015-11-02 Budsjett 2016 rådmannens endrings forslag.xlsx  

434760 2015-11-15  HO - INV ikke medtatt.xlsx  

434761 2015-11-15 SENTRALADM - INV ikke tatt med.xlsx  

434762 2015-11-15 TEKNISK - INV ikke medtatt.xlsx  

434517 Søknad om støtte - bygdebok for Eigersund  
 

 

 

 

Kopi til:    

Leif E. Broch Informasjonssjef  INT/SEN 

Ketil Helgevold Rådmann  Stab/SEN 

Anne-Grethe Woie Kommunalsjef tekniske tjenester  Stab/TEK 

Dag Kjetil Tonheim Plansjef  SPK/SEN 

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal  SPE/SEN 

Nina Bolme Steinsholt Kommunalsjef helse og omsorg  Stab/HO 

Eivind Galtvik Kommunalsjef kultur og oppvekst  Stab/KO 

 

 

Iht. forskrift oversendes forslaget til Fylkesmann i Rogaland. 

 

 

 

  



Forklaring til regnearkoppsettet.

Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga:

 * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen.
 * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene.
 * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt).
 * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren
  må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere.
 * Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak
   som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer
  (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år).
 * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan.

I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses".

Det enkelte tiltak
Nettorammen er hentet legges inn kun for
fra 2007. Videre er denne ført det året tiltaket skal
videre for hele perioden. gjelde. For nevnte konkrete

tiltak gjelder kun i 2011.
men ikke i 2008 - 2010.

Eksempel hentet fra Sent.adm. Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2007 2008 2009 2010 2011
Nettobudsjett 35 621 38 422 38 422 38 422 38 422
Fratrekk engangsforhold -1 737 -2 145 -2 145 -2 145 -2 145

Varige rammeendringer:
Næringsutvikler 1110 400 250 250 250 250
Tilskudd Julebyen 1076 120 30 30 30 30
Sum varige rammeendringer 2 393

Tidsbegrensede rammeendringer
Stortingsvalt 1031 500
Kommunevalg 1031 800

Samlet ramme avd. 38 422 39 247 39 337 38 487 39 287

Rammen til avdelingen Nevnte tiltak viser hva
summeres nedover som ble lagt inn i bud. 2007
for det enkelte år. og eventuelle endringer i
Utgangspunktet er kommende år. For tilskuddet
nettorammen fra 2007. til Julebyen betyr dette at

at det ble avsatt 120.000 kr
i 2007 og at denne økes med
30.000 kr i 2008 - dvs. et
total tilskudd på 150.000 kr.



Budsjett 2016 - økonomiplan 2016 - 2019

Inntekter, finansposter og resultat Rådmannens forslag pr 18/11-2015

Justert Økonomiplan
Regnskap budsjett Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Frie inntekter
Skatteinngang 8000 -405 027 -404 550 -426 700 -426 700 -426 700 -426 700
Netto inntektsutjevning 8040 6 797 10 900 9 750 9 750 9 750 9 750
Rammetilskudd 8040 -314 453 -333 890 -341 660 -341 660 -341 660 -341 660
Skjønnsmidler fra fylkesmannen 8040 -2 020 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Ressurskrevende tjenester HO 8045 -24 500 -20 850 -20 850 -20 850 -20 850 -20 850
Rente-tilskudd omsorg 8043 -3 559 -3 400 -3 305 -3 255 -3 205 -3 160
Vertskommunetilskudd 8045 -55 031 -53 500 -52 500 -51 500 -51 500 -51 500
Statstilskudd flyktninger 8050 -22 112 -31 000 -35 400 -35 400 -35 000 -35 000
Eiendomsskatt 8010 -27 156 -27 750 -28 350 -28 950 -29 550 -30 150
Eiendomsskatt vindmøller (næring) 8010 0 0 -1 400 -11 940 -11 940 -11 940
Momskompensasjon - drift 8041 -16 705 -18 215 -18 350 -18 350 -18 350 -18 350
Investerings tilskudd GR97 8042 -568 -450 -450 -450 -450 -450
Refusjon rentefrie skolelån 8044 -1 574 -1 380 -1 220 -1 120 -1 020 -925
Kalk. rent./avd. 8099 -17 700 -18 000 -19 000 -20 400 -21 000 -22 600
Sum frie disponible inntekter -883 608 -903 885       -941 235    -952 625    -953 275    -955 335    

Finansposter
Renteutgifter på lån 9000 14 601 21 150 21 800        23 900 25 300        27 900        
Avdrag på lån 9010 30 333 34 100 37 900        42 300 46 400        51 550        
Amortiseringstilskudd 1 og 2 9005 -1 220 -1 220 -1 220        -1 220 -1 220 -1 220
Netto renteutg på forvaltningslån 9020 117 50 50               50 50 50
Renter av innskudd fond 9000 -650 -650           -650 -650 -650
Andre statlige tilskudd/utbytte 9000 -20 -20              -20 -20 -20
Renter ved for sen betaling 9000 -50 -50              -50 -50 -50
Renteinntekter av bankinnskudd 9000 -4 000 -4 000        -4 000 -4 000 -4 000
Konsesjonskraft 9008 -479 -400 -400           -400 -400 -400
Utbytte Dalane Energi IKS 9009 -5 569 -5 815 -7 000        -7 000 -7 000 -7 000
Utbytte Lyse Energi AS 9009 -11 273 -12 750 -12 750      -12 750 -14 750 -14 750
Rente Lyse Energi AS 9000 -2 550 -2 250        -2 150 -2 050 -2 050
Finansbelastning prosjekt 9080 -1 000 -1 000        -1 000        -1 000        -1 000        
Netto finansposter 26 510 26 845 30 410 37 010 40 610 48 360

Avsetninger
Bundne / frie avsetninger 9000 650 650 650 650 650
Overføring til investeringsregnskapet 9000 -1 037
Avsetning Vertskommunetilskudd til EK 9040
Frie avsetninger til Driftsfond 9040 0
Bruk av frie driftsfond 9040 -10 025 -2 236 -1 350 700 -3 875
Bruk/avsetning Finansfondet 9040
Bruk av Samhandlingsfond 9040 -570
Bruk av Pensjonsfondet 9040
Bruk av Barnehagefondet 9040
Bruk av frie fond - se KS 290914 9040 -                -              -              -              -              
Netto avsetninger -11 062 -2 156 650 -700 1 350 -3 225

Til fordeling drift
Sentraladministrasjonen 58 507 53 790 54 592 56 812 55 012 55 312
Fellesfunksjoner - Kap 7 -14 974 5 257 18 217 22 217 22 217 22 217
Kirken 4 988 4 968 4 968 4 968 4 968
Kultur og oppvekst 362 691 370 595 373 052 373 377 372 377 372 337
Helse- og omsorg 382 414 368 857 382 886 382 751 381 146 379 766
VA-sektoren - selvfinansierende
Teknisk avdeling 79 511 75 709 76 455 76 150 75 595 75 590
Sum fordelt til drift 868 149 879 196 910 170 916 275 911 315 910 190

Resultat (avsetn. fond) -11 0 -5 -40 0 -10

Samlet resultat 2016 - 2019 -55



Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett 51 303 53 790 53 790 53 790 53 790
Fratrekk engangsforhold 2015 -1 488 -900 -900 -900 -900

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 1 610 42 42 42 42
Endringer mellom enheter/avd Diverse 1 065
Levekårsutvalg 1015 370 370 370 370
Økte pensjonsutgifter avdelingene Diverse 400 400 400 400
20%-st Heltidsprosjektet SP 1200 10 130 130 130
Driftsreduksjoner -100 -200 -200 -200
Endring godtgjørelse politiske utvalg Diverse 400
Økt betaling OU - kommunal egenandel 300 30 30 30 30
Økt kontingent KS 1085 40
Økte midler lærlinger - ramme 1231 855
Regnskapskontrollør interkommunal ordning 1320 200
Kontrollutvalget 1041 -100
Eigersund 2015 Diverse -1 300
100%-st IKT 1310 350 350 350 350 350
Kursmidler flyttes til avdelingene 1230 -530
Tilskudd til TV-aksjon beholdes 1100 0 0 0 0 0
Tilskudd til iPark 1091 -100 -150 -150 -150 -150
Endring div gebyr/avgifter 1111 -150
Økt refusjon selvkostområdene 1300 -400
100%-st til Plankontoret - planlegger 1111 450 650 650 650
Økte driftsutgifter IKT - system 1310 550
Datakommunikasjon - økte utgifter 1311 200
Qm+ - kontingent 1200 85
Sum varige rammeendringer: 3 075

Tidsbegrensede rammeendringer:  
Valg 1031 800 800
Områderegulering EIE Nytt 300 1 500 500
Revidering av arealdel kommuneplan 1112 600
Bruk av driftsfond 1112 -600
Områderegulering Kaupanes EN&H KF
Tilskudd Magma Geopark 1083 100
Kommunevalg 1031 800
Sum tidsbegrensede rammenedringer 900

Samlet ramme avd. 53 790 54 592 56 812 55 012 55 312



Kirken Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett 1150 6 172 4 988 4 988 4 988 4 988
Fratrekk engangsforhold 2015 1150 -190 -50 -50 -50 -50

Varige rammeendringer:
Flytte regnskapsføring gravlund 1150 -1 089
Lønnsendringer 1150 45 30 30 30 30
Sum varige rammeendringer -1 044

Tidsbegrensede rammeendringer:
Tilskudd menighetsrådsvalg 1150 50
Lønnsendringer 2014 1150
Utbedre fuktskade kjølerom kapell 1150
Sum tidsbegrensede rammeendringer 50

Samlet ramme avd. 4 988 4 968 4 968 4 968 4 968



Kap. 7 - Fellesfunksjoner Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett -6 219 5 257 5 257 5 257 5 257
Fratrekk engangsforhold 2015 20 106 11 900 11 900 11 900 11 900

Varige rameendringer:
Forsikringspremie  - endring 7500
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2013 7490
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2014 7490
Flytte pensjon til avdelingene 7430 -540 -540 -540 -540
Flytte lønn/pensjon til avdelingene 7490 -7 565
K-sak 041/14 Driftstilpasninger 7950 4 000
Helårsvirkning lønnsoppgjør 2015 i 2016 7490 0 0 0 0
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør 7490 -22 215
Avsetning lønnspott for budsjett 7490 4 050 20 000 20 000 20 000 20 000
Avsetning lønnspotten for oppgjør 2015 7490 20 000
Pensjon - økte utgifter 7430 5 000
Sum varige rammeendringer 3 270

Tidsbegrensede rammeendringer:
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK) 7430 0
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK) 7430 -4 000
Premieavvik SPK 7431 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Premieavvik KLP 7431 -11 600 -19 900 -26 600 -26 600 -26 600
Bruk av Premiefond i KLP 7430 -12 000 -6 700
Amortisert premieavvik - kostnad 7431 9 500 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum tidsbegrensede rammeendringer -11 900

Samlet ramme avd. 5 257 18 217 22 217 22 217 22 217



Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett 360 379 370 595 370 595 370 595 370 595
Fratrekk engangsforhold 2015 -1 761 0 0 0 0

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 14 619 1 946 1 946 1 946 1 946
Barnehagekonsulent 2100 300
Økt tilskudd private barnehager 2501 5 000 4 600
Botilbud mindreårige flyktninger 2723 1 000
Barnevern - tiltak utenfor/i familie 2722 -200
Indeksregulering - diverse forhold/endringer 2105 115
Barnevernboliger flyktninger -flytting av midler 2723 1 000
Tilføre midler ang. KO-saken 2103 300 300 300 300 300
Tidlig innsats - økt stillingsressurs 2101 500
Eigersund 2015 2100 -4 735
Reduksjon Tusenbeinet åpen barnehage 2570 -60 -80 -80 -80 -80
Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage 2540 -75 -125 -125 -125 -125
Avvente Okka Festival 2821 -75
Red. assistenter ved skolene 2200 -1 600 -2 400 -2 400 -2 400 -2 400
Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner 2101 -400
Endringer ved Kulturskolen 2310 -30
Brukerbetalinger Kulturskolen 2310 -200
Driftstilpasninger Kulturavdelingen 2105 -400 -130 -130 -130 -130
100%-stilling som SLT-koordinator 2831 0 400 400 400 400
Reduksjoner sykefravær 2xxx -235
Vikar for ferie 2xxx -30
Driftstilpasninger skolene 2200 -3 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
St.bud - endringer barnehageopptak/flere barn 2500 600
St.bud - Valgfag 10. trinn 2200 279
St.bud - økt egenandel barnevernet 2721 467
St.bud - økt makspris barnehager 2500 -584
St.bud - Moderasjonsordning i barnehage 2500 566
Mottak av flyktninger skolene 2230 1 200
Økt antall elever 2200 630 890 890 890 890
2 ressurskrevende elever 2220 520 720 720 720 720
Døvetolk - 100% stilling 2220 280 380 380 380 380
Ressurskrevende tjenester barn 2200/2500 -500
K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse -3 400
Kursmidlene flyttes til avdelingene 2200 225
100% st - Morsmål/tospråklig/Flykt. 2230 300 690 690 690
50% st - Miljøterapeut til flyktningebarn 2234 150 345 345 345
Kjøp av ungdomskoleplasser Voksenoppl. 2410 500 500 500 500
1 ny 100%-st undervisningsstilling Voksenoppl. 2410 693 693 693 693
Økte utgifter fosterhjem/institusjon 2721 1 300 1 300 1 300 1 300
Økt antall elever i grunnskolene 2200 300 690 690 690
Ny naturfagtime 2200 219 219 219 219
Nasjonal mindrekrav foreldrebet. 2500 452 452 452 452
Gratis kjernetid barnehager 2500 152 152 152 152
Økte pensjonsutgifter for avd 2xxx 2 240 2 240 2 240 2 200
Driftsreduksjoner 2103 -1 850 -2 500 -3 500 -3 500
Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole 5xxx -100 100 100 100 100
Sum varige rammeendringer: 11 977

Tidsbegrensede rammeendringer:
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond 2501 -4 600
Sum tidsbegrensede rammeendringer 0

Samlet ramme avd. 370 595 373 052 373 377 372 377 372 337



Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett 377 900 368 857 368 857 368 857 368 857
Fratrekk engangsforhold 2015 -2 145 -300 -300 -300 -300

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 11 110 1 793 1 793 1 793 1 793
Sykkelbyprosjektet (flyttes fra Teknisk) 3105 0
Introduksjonsstønad flyktninger økning 3311 1 000
Flyktningetjenesten / lege 3311/3100 850
Kvalifiseringsprogrammet inkl flyktninger 3305 2 200
Tapt inntekt - komp Diverse 170
Økte utgifter sosialhjelp 33xx 350
Tilskudd OBD (E2015) 3592 -230
Eigersund 2015 3100 -5 835
Red. vertskom.tilskudd 3100 -300 -1 000 -2 000 -3 000 -4 000
Red. lederstilling - vertskommunetilskudd 3504 -700
Reduksjoner sykefravær Endring -713
Vikar for ferie Endring -429
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne 3613 -1 120 -1 680 120 1 120 1 120
Red. bemanning akktivitessenter psykisk utv 3504 -1 120 -560 -560 -560 -560
St.bud - red. egenandel sjukeheim 3700 44
St.bud - Brukerstyr personlig assistent 3416 850
St.bud - Midler til Helsestasjon 3250 884
St.bud - Midler til rus/psykiatri 3593 290
K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse -130 250 250 250 250
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene 3100 225
Lønnsreguleringer legeavtaler/fysio Diverse 360
Brukerbetalinger Diverse -5 -5 -10 -15 -20
Arbeidstøy - vask/drift - ikke private klær 3100 1 000 1 000 1 000 1 000
Prisøkning Voldtektsmottak 3100 105 50 50 50
Boligsosialt velferdsprogram Husbanken 3150 300 375 375 0
Sosiale tjenester generelt - stilling 3301 0 0 0 0
Avlastningsbolig Blåsenborg/Skogstjernen 3571 1 300 1 300 1 300 1 300
Sosiale tjenester generelt 3301 - 3311 3 900 3 900 3 900 3 900
Opptrappingsplan for rusfeltet 813 813 813 813
Styrke helsestasjon/skolehelsetj. 893 893 893 893
Øyeblikkelig hjelp - endring 3 351 3 351 3 351 3 351
Økt tilskudd til BPA 579 579 579 579
Økte pensjonsutgifter for avd 4 840 4 840 4 840 4 840
Rygleveien 1 - red 100% st -600 -600
Driftsreduksjoner -1 850 -2 500 -3 500 -3 500
Samhandlingsreformen - medfinansiering 3000 -14 949
Sum varige rammeendringer -7 198

Tidsbegrensede rammeendringer:
Sykkelby-prosjektet 300 300
Sum tidsbegrensede rammeendringer 300

Samlet ramme avd. 368 857 382 886 382 751 381 146 379 766



Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett 78 185 75 709 75 709 75 709 75 709
Fratrekk engangsforhold 2015 -3 256 -100 -100 -100 -100

Varige rammeendringer:
Lønnsendringer Diverse 3 716 271 271 271 271
Flytte Sykkelbyprosjektet 6105 0
Endring div gebyr/avgifter Diverse -50
Red. el. Energi 6311 -400 -200 -400 -400
Red. utgifter fyringsolje 6311 -200 0 0 0 0
Reduksjoner sykefravær Endring -75
Vikar for ferie Endring -41
Avsetning Parkeringsfond 6102 150
Eigersund 2015 6100 -1 730
Redusert renhold 6310 -770
Red. miljø og TS-tiltak 6772 -160
Eiendomsskatt - omtaksering 6411 0
Vedlikehold lekeplasser 6720 40 40 40 40 40
Flytte regnskapsføring gravlund 6750 1 089
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene 6100 80
K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse -600
Energiutgifter -10% 6311 -500 -500 -500 -500 -500
Brukerbetaling Diverse -5 -5 -10 -15 -20
Parkeringinntekt 6102 450 450 450 450
Konsulentkjøp 6411 -250 -250 -250 -250
Fast stilling landmåler + eiendomsskatt 6411 750 750 750 750
Selvkost - konsulentkjøp 6413 -500 -500 -500 -500
Nødnett/alarmsystem 6510 550 550 550 550
Økte pensjonsutgifter for avd Diverse 940 940 940 940
Driftsreduksjoner 6000 -900 -1 000 -1 350 -1 350
Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO 6310 136
Sum varige rammeendringer 680

Tidsbegrensede rammeendringer:
Lovpålagt brokontroll i kommunen 6770 100
Maling Lundeåne 6310 0
Eiendomstaksering - eiendomsskatt 6411 0
Sykkelby - flyttet til HO 6100 0 0
Sum tidsbegrensede rammeendringer 100

Samlet ramme avd. 75 709 76 455 76 150 75 595 75 590



Finansiering av investeringene Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019

Til fordeling investering:
Sentraladministrasjonen 12 250 12 465 10 715 9 915 6 250
Kirken 7 300 13 200 6 000 0 0
Kultur og skole 6 800 45 150 67 200 63 800 2 500
Helse- og omsorg 550 4 500 2 450 11 000 42 500
Vannsektoren 13 900 18 650 2 700 24 800 24 500
Avløpssektoren 10 100 10 650 5 300 8 000 5 800
Teknisk avdeling 58 200 31 700 49 050 52 500 40 050
Investeringer i anleggsmidler 109 100 136 315 143 415 170 015 121 600

Start lån 1196 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Årlig finansieringsbehov 129 100 156 315 163 415 190 015 141 600

Finansiering
Bruk av lånemidler (VA) 1999 24 000 29 300 8 000 32 800 30 300
Bruk av lånemidler (kommunalt) 1999 50 500 80 400 91 200 92 200 59 300
Låneopptak Start lån 1196 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sum ekstern finansiering 94 500 129 700 119 200 145 000 109 600

Avsetning til Investeringfondet 1999 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950
Avsetning til Tomteutv.fondet 1999 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Egenkapital
Momsrefusjon 1999 11 500 12 500 17 000 19 000 17 000
Bruk av investeringsfond 1999 450 915 1 015 1 015
Bruk av fond - forskuttering vei 1106
Refusjon Rogaland fylkeskommune 1896 3 000
Avdrag ansvarlig lån Lyse 1999 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950

Salg av tomter 1140 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Refusjon infrastruktur tomter 1140 15 000 10 000 25 000 25 000 15 000

Salg av bygninger 1999 2 000 2 000
Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04
Spillemidler Langevann/Slettebø 1999 2 650 1 200 1 200
Sum egenkapital 42 550 33 565 51 165 51 965 38 950

Udekket / udisponert 0 0 0 0 0



Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Nye PC'er/servere 111005 400 250 250 250 250
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr 111020 200 200 200 200 200
Oppgradering software (Office) 111018 450 700 200 200 200
Nettverk 111009 250 250 250 250 250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO 111030 250 250 250 250 250
Oppgradering av felles utstyr/servere 111041 300 500 300 300 300
IP-telefoni 1117 150 150 150 150 150
IKT-sikkerhet 111038 100 100 100 100 100
Digitalisering 111002 100 100 100 100 100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) 111020 750 750 750 750 750
Integrasjon mellom ulike system 111021 200 200 200 200 200
IKT-utstyr barnehagene 111022 200 200 200 200 200
Data til folkevalgte (egen sak) 111045 400 200
Oppgradering sak-/arkivløsing 111027 200 150
PC-er til elever med spesielle behov 111040 150 150 150 150 150
Egenkapitalinnskudd KLP 1122 5 000 3 565 3 565 3 565
Årlig egenkapitalinnskudd KLP 1120 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Datasikkerhet 111038 400 300 300
Løsning for IP/IOP 111006 100
Oppgradering kursrom Pingvinen 111007 100
Felles trådløs nettverksløsning 111008 500 250 250
System Voksenopplæring / Flyktningetjenesten 111011 250
Velferdsteknologi 111012  350 250
Driftsverktøy IKT 101032 500
Konvertering av Winsak 101033 500
Oppgradering valglokalene 101034 150 150

Samlet ramme avd. 12 250 12 465 10 715 9 915 6 250



Kirken Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Ny gravlund - Egersund 1585 5 000 11 500 5 000
Nye toalett Egersund kirke - grunnarbeider 1591 300 500
Nye toalett Egersund kirke - bygging 1591 300 500
Ny rullestol rampe Helleland kirke 1581 500
Nytt tak Egersund kirke 1587 1 200
Kirkestue ved Helleland kirke 1577 500 1 000
Ny mur langs Skarpabråde 1582 200

Samlet ramme avd. 7 300 13 200 6 000 0 0



Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk 1221 1 000 1 500 2 700 5 500
Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.) 1502 800 400
Husabø skolene - tak og inneklima 1218
Rundevoll barnehage - renovering (vurdering) 1229 1 800
Lagård ungdomsskole P-Bygget 1255 5 000 32 000 4 500
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering 1203 5 000 60 000 55 000
Planlegging evt. ny ungdomsksole 1212 1 500
GB-skole universell utforming 1219 2 000 2 500
Slettebø barnehage - ny taktekking 1224 1 250
Gr.Bråden barnehage - ny taktekking 1225 1 250
Husabø barnehage - taktekking, kledning 1226 750
Grøne Bråden skole - nytt ventilasjonssystem 1230
Hellvik skole - nytt skolekjøkken 1231 1 000
Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle 1227 1 500
Plan ventilasjonsanlegg skolebygg 1233 500

Samlet ramme avd. 8 800 45 150 67 200 63 800 2 500



Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO 1333 350 500 500 500 500
Lysgården buss 1320 650
Kjøretøy Rusomsorgen 1321 200
Nytt senter Lagård - omsorgsplan 1315 10 000 40 000
Avlastningsbolig Blåsenborg - ny buss 1334 600
Bil Flyktningetjenesten 1335 500
Garderobeskap Lagård HO 1336 300
Oppvaskemaskin kjøkken Lagård HO 1337 800
Utskifting nøkkelbokser hjemmesykepleie 1338 500
Ombygging på 3ABC - raseringsikre rom 1339 1 000
AMS-målere (strøm) i omsorgsboliger 1340 700
Rygleveien 1 - brannteknisk ombygging 1341 100 1 300
Blåsenborgveien avlastningsb - brannteknisk 1342 1 500
Digitale tryggehetsalarmer 1343 500
Ny bolig Hestnes - egen sak 1344 1 000 5 500
Salg/refusjon bolig Hestnes 1344 -1 000 -5 500

Samlet ramme avd. 550 4 500 2 450 11 000 42 500



Vann og avløp Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Vannforsyning
Tiltak på vannledningsnettet 1647 500 500 500 500 1 000
Utskrifting hjulgravemaskin 1606 750
Utbygging ny vannkilde 1604 7 100 10 600 20 000 20 000
Sanering vannledning 1605 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Saneringsanlegg Motalaveien 1905 1 000
Saneringsanlegg Nonsfjellveien 1906 400
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei 1907 700
Saneringsanelegg - Prestegårdsveien 1908
Saneringsanlegg - Hafsøyveien 1909
Slettebø (forprosjekt sanering) 1910 200 200
Saneringsanlegg - Korsørveien 1911 900
VA-infrastrukturtiltak 1903
Sanering Strandgaten - Lervika 1659 1 600
Sanering Kjærlighetsstien 1912 800
Utbedring dam Helleland 1610 3 000
Vann/avløp Segleim 1901 2 300
Sum vannforsyning 13 900 18 650 2 700 24 800 24 500

Avløp
Tiltak på avløpsnettet 1697 500 1 000 1 000 1 000 1 000
Utskrifting hjulgravemaskin 1652 750
Sanering Strandgaten - Lervika 1659 1 600
Saneringsanlegg Motalaveien 1905 1 500
Saneringsanlegg Nonsfjellveien 1906 500
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei 1907 800
Saneringsanelegg - Prestegårdsveien 1908
Saneringsanlegg - Hafsøyveien 1909
Slettebø (forprosjekt sanering) 1910 300 300
Saneringsanlegg - Korsørveien 1911 1 000
Oppgradering Skjerpe renseanlegg 1651 2 000 6 000
Nye kloakkpumpestasjoner 1650 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
VA-infrastrukturtiltak 1903
Gamle Eigerøyvein - pumpestasjon/ledningsnett 1962 1 600
Avløp - Rundevollsveien 1654
Vann/avløp Segleim 1901
Aase offentlig VA 1653 1 000
Sanering Kjærlighetsstien 1912 1 000
Sanering avløpsledning sentrum 1657 5 000 3 000 2 000 2 000
Sum avløp 10 100 10 650 5 300 8 000 5 800

Samlet ramme avd. 24 000 29 300 8 000 32 800 30 300



Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Utskifting brannbiler/redningsbiler/tank 1987 4 500 5 000 3 000
Innløsning hus Sokndalsveien 18 1717 400 400 400
Utskifting biler Feiervesen 1950 600
Utskifting mindre mannskapsbiler 4x4 1986 1 100
Brann - klippeutstyr/redning 1982 300
Forstøtningsmurer Holan og Rundevollveien 1706 1 850
Renovering kommunale broer 1709 1 000 500 500 500 500
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder 1710 800 800 800 800 800
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) 1981 200 200 200 200 200
Tiltak på veianlegg 1711 500 500 800 800 800
Egenandel trafikksikerhetstiltak 1774 500 500 500 500 500
Nærmiljøanlegg 1414 300 300 300 300 300
Friluftsomåder 1425 250 250 250 250 250
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil 1713 800
Opprustning lekeplasser 1401 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000
Renovering kommunale bygninger 1830 1 000 3 000 4 000 4 000 4 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk 1713 600
Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører 1821 2 000
Større renoveringsprosjekt veisektor 1714 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil  vei 1981 250 250 500 700
Egersundshallen - univ.utf./wc 1838 200
Egersundshallen - rekkverk tribune svømmehall 1840 200
Geovekst-prosjekt FKB 1707 550
Kart i 3D 1793 200
Slettebø idrettsbygg 1833 5 600
Egersundshallen - utskifting vindu + solavskjerming1813 1 000
Moppevaskemaskiner - haller 1814 100
Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh 1207 1 000 900 3 000 3 000 3 000
Mur Sentralidrettsanlegget 1415 400
Turvei Langevann vest 1775 0 1 800 1 800
Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland 1718 0 3 000 3 000 2 500
Tomteutvikling EN&H KF 1730 950 900 850 800
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø 1719 1 800
Sykkelbyen - sykkelparkering sentrum 1721 0 350
Utbygging Hestnes boligfelt 1140 27 000 10 000 25 000 25 000 15 000
Ladestasjoner el-biler - totalt 8 plasser 1416 150 500
Forskuttering Saurdalen G/S (KS-møte 15/6/15) 1896 3 000
Utbygging Ramsland boligfelt 1712 4 000
Gang.- og sykkelvei Hålå 1777 950
Ugressbekjemper - varmt vann 1778 300
Vinterparkering Mydland 1780 400

Samlet ramme avd. (ex tilbakebet) 56 200 31 700 49 050 52 500 40 050



Forslag på NYE investeringer 2016 - 2019
Merk følgende forhold:Alle beløp i hele tusen kroner.

Pri Investerings- Navn på Budsjettert Eventuelle 
prosjektnr. investeringsprosjektet 2016 2017 2018 2019 tidligere Ja/Nei Beløp kommentarer

2 001/2016 Terapeutisk Gyngestol 0 130 0 0 0 Ja 0
4 004/2016 Inventar/utstyr HO/teknisk medisinsk 150 150 150 250 Ja Nei -               
1 006/2016 Trygghetsalarmer - digitale 500 0 0 0 Nei Ja -               

Sum endringer 650 280 150 250 0 -               

Skjema er fylt ut av: 

Endringer i det enkelte år Driftsm. konsekvenser 



Forslag på NYE investeringer 2016 - 2019 - ikke tatt med
Merk følgende forhold:Alle beløp i hele tusen kroner.

Pri Investerings- Navn på Avsatt Eventuelle 
prosjektnr. investeringsprosjektet 2016 2017 2018 2019 tidligere Ja/Nei Beløp kommentarer

Selvbetjeningsautomat Bibliotek 100 Nei

Sum endringer 100 0 0 0 0 0

Endringer i det enkelte år Driftsm. konsekvenser 



Navn på
investeringsprosjektet 2016 2017 2018 2019

Hestnes - etappe 3, høydebasseng 1 000 14 000
Utbygging Ramsland boligfelt 1 500 3 000
Adkomstvei mellom BB31 og BB33 Hestnes 3 000
Ny base Teknisk avd. inkl. brannstasjon 1 500 45 000 44 000
Saneringsanlegg - Prestegårdsveien 3 000
Saneringsanlegg - Hafsøyveien 3 000 2 200
Saneringsanlegg - Lindøyveien 5 200
Bakkebø (forprosjekt sanering) - fellesprosjekt med vei/utemiljø 500 500

Hålandsveien VA 1 500 1 500
Løyningsveien - Avløp 5 000
Høyderedskap/stigebil 6 500

Tankbil 3 000
Prosjektering av ny brannstasjon 200
Ombygging Kjerjaneset og Lundeåne? 400
Parkeringsutvidelse ifm. sammenslåing av to 
hjemmesykepleiesoner

100

Rundevold skole  Skifte ventilasjonsanlegg 4 500
Husabø barneskole, inneklima, temperaturregulering, tak og 
skolekjøkken

1 000 10 000

Husabø ungdomsskole,rømningsvei fra musikkrom 350

Husabø barne- og ungdomsskole, seks dører er utslitt og må skiftes 900

Grøne Bråden skole, nytt ventilasjonsanlegg og nye vinduer,dører, 
kledning, sluker tak og solavskjerming syd. Samtidig må det 
gjennomføres kartlegging av behov for branntekniske 
oppgraderinger på Grøne Bråden skole.

1 000 15 000

Grøne Bråden skole, ny drenering på baksiden av skolen. 900

Hellvik skole, nytt skolekjøkken 700
Husabø ungdomsskole, nytt tak fra barneskolen til hovedinngang 1 250
Husabø ungdomsskole, elektrotavle bør skiftes 300
Slettebø barnehage og Grøne Bråden barnehage, hvert sitt nye 
søppelskur

100

Fjellheim, betongarbeid, maling inni terrassene, avretting av 
terrassegolv,  rette opp uteplass, og redusre hageavfallsfylling.

15 000

Kjerjaneset, regulering av inneklima og tempereatur 500
Lagård bo- og service, solavskjerming 250
Kjerjaneset, solavskjerming 250
Fjellheim, balansert ventilasjon 100
Lundeåne, utskiftning til LED-lys 50
Kjerjaneset, opprusting av terrasser 450
Kjerjaneset, utskiftning til LED-lys 250
Kjerjaneset, bytte kjøkken i alle bofellesskap 350
Alle bo- og servicesentre, adgangskontroll 450
Egersundshallen, tilstandsrapport 1 000
Egersundshallen, utskiftning av vinduer, montering av utvendig 
solavskjerming

1 000

Egersundshallen, nytt rekkverk idrettshall 840
Slettebø idrettsbygg, nytt tak, to nye fasader, og bytte vindu ut mot 
veien
Egersundshallen, skifte lysarmatur til LED-belysning 150
IBO, lys i leiligheter 110
Bruviksveien 9A og B renovering 1 400
Bruviksveien 11 A og B, renovering 1 400
Nonsfjellveien 26 A og B, renovering 1 400
Nonsfjellvein 28 A og B, renovering 1 400
Peder Clausensgate 9, installere balansert ventilasjonsanlegg 150
Nygaten 9, installere balansert ventilasjonsanlegg 200
IBO og Bakkebø borettslag, to søppelskur 100
Solskar, brannteknisk oppgradering 100 1 300
Skrivarsfjellet, skifte ytterdører og vinduer i alle leiligheter 1 000
Eigerøyveien 33, renovering av alle leiligheter 270
Fløygården, brannteknisk oppgradering 100 1 300
Skrivarsfjellet 34, renovering 100

Endringer i det enkelte år



Navn på
investeringsprosjektet 2016 2017 2018 2019

Endringer i det enkelte år

Rådhuset, retting av avvik i eletrisk anlegg 400
Rådhus, nytt varmestyringsanlegg, og reparasjon av 2 000 10 000
Rådhuset, nytt eksosavsug brannstasjon 1 400
Rådhus, avløp 1 800
Rådhus, søppelkonteiner 1 060
Rådhuset, vask av tak og vinduer 200
Lervigen, brygge mot Amfi lengde * bredde: 70 m * 2 m (mellom 
broer)

600

Lerviken, Båthus (360 m2), med gangvei bredde * lengde 2 m *65 850
Lerviken, pir, brygge,    bredde * lengde: 2m * 65m 350
Lerviken, smal brygge mot torvet, bredde * lengde: 1m * 50 m 120
Lervigen, liten brygge ved kvinnemonumentet bredde * lengde: 
1,5m * 10m

50

Menighetskontoret i Damsgårdsgate, skifte elektrotavle 400
Skrivergården, renovering 1 000 5 000
Festsalen, renovering 5 200
Seksjon for bygg og eiendom, behov for utskiftning av biler 500

Seksjon for bygg og eiendom, ny lift 400
Seksjon for bygg og eiendom, fem nye renholdsmaskiner 100

Driftsbaser, Tengsareid 2 og 3 500 7 000

Oppgradere garderober Sentralidrettsanlegget 1 125
Utbedring av trapper/rekkverk i Skriverallmenningen 150
Nytt gjerde langs rådhuset (mot båtgarasjer) 160
Gatelys i Bakkebøområdet 900 900
Gatelys på turveien mellom Hellvik - Maurholen 3 700
Sentrumsplan (eksteriør) 100
Toalett Låvaberg 150
Fortau gml. Eigerøyveien (i forleng. av Evangeliehuset) 500
Hjulgraver 1 600
Sopebil 1 700
Varebil - kirkegården 550
Varebil (kroglift) - idrettsmarka 700
Plentraktor park og grøntanlegg 350
Dumperhenger m/kroglift 300
Kjærlighetsstien - samkjøring med VA sitt saneringsprosjekt 300
Motalaveien - samkjøring med VA sitt saneringsprosjekt 450
Prestegårdsveien - samkjøring med VA sitt saneringsprosjekt 420
Hafsøyveien - samkjøring med VA sitt saneringsprosjekt 350
Hellvik barnehage - Utbedring lokale, støyskjerming
Hellvik barnehage - Skur til oppbevaring av vogner 
Hellvik barnehage - Lekeplassutstyr 30
Husabø barnehage - Leskur
Grøne Bråde BHG - Gapahuk
Lagård ungd.skole - S-bygg
Helleland skole - skifte av 2 ytterdører, takrenner, malingsslitte 
vegger og vinduer, utvendig solavskjerming, låse automatiske 
dører innenfra

Rundevoll skole - Renovering av gymsalen
Husabø skole - Renovering skolekjøkken
Husabø skole - Videre fokus påutbygging plassproblematikk på 
Husabø-skolene
Transportabelt nødstrømsaggregat
Kjerjanest - Renovering av 3 stk. avdelingskjøkken
Kjerjaneset - Solavskjerming 30
Kjerjaneset - Nytt dekke på verandaer i leiligheter
Lundeåne - Solskerming fellesareal bofellesskap 150
Lundeåne - Utskifting av ytterdør hovedinngang 250
Sum 62 845 74 450 55 600 73 470



Forslag på KORR investeringer 2016 - 2018
Merk følgende forhold: Det er kun endringsbeløpet som føres inn. 

Hvis beløpet skal reduseres føres minustegn inn. Dette gjelder også hvis prosjektet skal tas ut.
Alle beløp i hele tusen kroner.

Investerings- Navn på Budsjettert Ansvarlig Eventuelle
prosjektnr. investeringsprosjektet 2016 2017 2018 allerede Ja/Nei Beløp person kommentarer

1707 Geovekst-prosjekt FKB 50 500 Nei Prisjusteres fra kr. 500.000 til kr. 550.000.
1986 Utskifting mindre mannskapsbiler 100 1 000 Nei Prisjusteres fra kr. 1 mill. til 1,1 mill.
1207 Renovering m.m. på skoler/barnehager 300 300 300 8 150 Nei Bygg & Eiendom får et årlig beløp på kr. 2,5 

mill. til mindre renoveringsprosjekter for skoler 
og barnehager. Dette er en svært nyttig post for 
seksjonen hvor de får løst mange mindre 
prosjekter, som gjerne er akutte og prekære for 
videre drift av skolene. Det er her lagt inn 
prisjustering på 12 % i 2016 og påfølgende år. 
Bør justeres fra år til år for å opprettholde 
kjøpekraften.

1218 Husabøskolene - tak og inneklima 3 200 Nei Ukjent om det blir endringer på beløpet (3,2 
mill.) som ligger i 2018. Dette må ses i 
sammenheng med nytt innspill fra Bygg & 
Eiendom, vedrørende ventilasjon og 
skolekjøkken.

1219 Grøne Bråden - universell utforming 2 500 2 000 Nei Bygg & Eiendom melder om at det er behov for 
ytterligere 2,5 millioner i 2016, knyttet til dette 
prosjektet.

1224 Slettebø BHG - taktekking 350 900 Nei Skyldes prisstigning og internfakturering som 
ikke opprinnelig var tatt høyde for.

1225 Grøne Bråden BHG - taktekking 350 900 Nei Skyldes prisstigning og internfakturering som 
ikke opprinnelig var tatt høyde for.

1226 Husabø BHG - taktekking og kledning 350 400 Nei Skyldes prisstigning og internfakturering som 
ikke opprinnelig var tatt høyde for.

1254 Lagård ungdomsskole - brannalarmanlegg 3 100 330 Nei Hva skjer med denne? Lagårdshallen? Det 
ligger inne kr. 330 som ikke er brukt. Hvis 
gymsalen skal settes i stand vil dette koste kr. 
3420`, slik at det er behov for kr. 3090`. Skal G-
bygget rives hvis Lagårdshallen bygges? Kan 
eventuelt komme ca. kr. 2 millioner i 

1502 Heis til kulturhuset 1 200 Ja 15 Får inn korrigerte beløp for 2016 i begynnelsen 
av uke 38. Kan komme noen spillemidler her. 
Økte driftsutgifter på ca. 15.000 pr. år, som 
videre må prisjusteres med ca. 10 % hvert år.

Endringer i det enkelte år Driftsm. konsekvenser 



1830 Renovering kommunale bygninger 250 250 250 10 000 Nei Ligger inne kr. 2, 3 og 4 millioner i årene 2016-
2018 + 1 million i 2015. Det er her lagt inn 
prisjustering på ca. 12 % i 2016 og påfølgende 
år. Budsjettmidlene i dette prosjektet er svært 
nyttig for Bygg & Eiendom, hvor de får løst 
mange mindre prosjekter, som gjerne er akutte 
og prekære for videre drift.  Bør justeres fra år 
til år for å opprettholde kjøpekraften.

1840 Egersundshallen, rekkverk tribune svømmehall100 200 Etter ny kostnadskalkyle, så er det ifølge MÅR 
behov for kr. 100.000 i 2016 i tillegg til de kr. 
200.000 som allerede ligger inne i 2016.

1842 Rådhuset - kloakk og avløp 200 Nei Får inn korrigerte beløp i slutten av uke 39. 
Ligger kr. 200` i 2015. Dette beløpet er 
betydelig for lavt. Kommer som eget innspill 
på nye inv.prosjekter.

Nytt? Utbygging Hestnes - etappe 2 5 000 10 000 10 000 35 000 Er noen 
driftsmessig
e 
konsekvense
r til P-1140. 
Knyttet til 
ny vei og 
lekeplass.

Gjelder bygging av infrastruktur fra etappe 1 og 
til Rundevoll, inkl. ledningsnett til 
Myllarsbakken. Må ses i sammenheng med 
ferdigstillelse av ny gravlund i 2019 (P-1585). 
De 35000` som allerede er budsjettert ligger på 
P-1140 i 2016-2018. Åshild ønsker at det 
opprettes to nye prosjekter (evt. endre navn på 
P-1140). Se annet prosjekt (etappe 3) som 
ligger under NYE innspill.1585 Ny gravlund Rundevoll 100 26 300 Ikke oppgitt 

noe. Kirken? 
Kommunen?

Gjelder opparbeidelse av ny gravlund, inkl. 
anslått grunninnløsning. Opprinnelig 
budsjettert med kr. 11500` i 2016. Se også 
beløp på kr. 5 millioner i 2017 under fanen 

1604 Utbygging ny vannkilde 2 600 38 300 Ja Utbygging 1 etappe (kalkulerte kostnader i 
2016). Budsjett for 2016 justeres fra kr. 8 
millioner til 10,6 millioner. Det ligger i tillegg 
inne budsjettmidler fra tidligere år (kr. 10,3 
mill. i 2015). Ingen endring på kr. 20 millioner 

1651 Oppgradering Skjerpe rensenalegg 5 000 12 575 Ja Det er budsjettert kr. 1 million i 2016, og det er 
i tillegg budsjettmidler fra tidligere år. Nytt 
behov i 2016 er kr. 6 millioner.Fra AES: 
Birkeland RA, nytt renseanlegg på ny tomt med 
tilhørende nytt ledningsanlegg.

1402 Luftegård hund 150 100 Ja JCO: "Usikker på om det er vedtak på om dette 
skal utgå. Hvis ikke må beløpet justeres opp til 
kr. 250.000".

1575 Steinmur Egersund kirkegård 200 100 JCO: "Ansvar tilligger kirkevergen. Teknisk 
kan evt. bistå med anbudsgrunnlag og 
prosjektoppfølging".

Sum endringer 20 350 10 650 10 600 141 355 15

Skjema er fylt ut av:  









Budsjett 2016 - økonomiplan 2016 - 2019

Inntekter, finansposter og resultat Formannskapets innstilling til Kommunestyret

Justert Økonomiplan
Regnskap budsjett Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Frie inntekter
Skatteinngang 8000 -405 027 -404 550 -426 700 -426 700 -426 700 -426 700
Netto inntektsutjevning 8040 6 797 10 900 9 750 9 750 9 750 9 750
Rammetilskudd 8040 -314 453 -333 890 -341 660 -341 660 -341 660 -341 660
Skjønnsmidler fra fylkesmannen 8040 -2 020 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Ressurskrevende tjenester HO 8045 -24 500 -20 850 -20 850 -20 850 -20 850 -20 850
Rente-tilskudd omsorg 8043 -3 559 -3 400 -3 305 -3 255 -3 205 -3 160
Vertskommunetilskudd 8045 -55 031 -53 500 -52 500 -51 500 -51 500 -51 500
Statstilskudd flyktninger 8050 -22 112 -31 000 -35 400 -35 400 -35 000 -35 000
Eiendomsskatt 8010 -27 156 -27 750 -28 750 -29 350 -29 950 -30 950
Eiendomsskatt vindmøller (næring) 8010 0 0 -1 400 -11 940 -11 940 -11 940
Momskompensasjon - drift 8041 -16 705 -18 215 -18 350 -18 350 -18 350 -18 350
Investerings tilskudd GR97 8042 -568 -450 -450 -450 -450 -450
Refusjon rentefrie skolelån 8044 -1 574 -1 380 -1 220 -1 120 -1 020 -925
Kalk. rent./avd. 8099 -17 700 -18 000 -19 000 -20 400 -21 000 -22 600
Sum frie disponible inntekter -883 608 -903 885       -941 635    -953 025    -953 675    -956 135    

Finansposter
Renteutgifter på lån 9000 14 601 21 150 21 800        23 900 25 300        27 900        
Avdrag på lån 9010 30 333 34 100 37 900        42 300 46 400        51 550        
Amortiseringstilskudd 1 og 2 9005 -1 220 -1 220 -1 220         -1 220 -1 220 -1 220
Netto renteutg på forvaltningslån 9020 117 50 50               50 50 50
Renter av innskudd fond 9000 -650 -650            -650 -650 -650
Andre statlige tilskudd/utbytte 9000 -20 -20              -20 -20 -20
Renter ved for sen betaling 9000 -50 -50              -50 -50 -50
Renteinntekter av bankinnskudd 9000 -4 000 -4 000         -4 000 -4 000 -4 000
Konsesjonskraft 9008 -479 -400 -400            -400 -400 -400
Utbytte Dalane Energi IKS 9009 -5 569 -5 815 -7 000         -7 000 -7 000 -7 000
Utbytte Lyse Energi AS 9009 -11 273 -12 750 -12 750       -12 750 -14 750 -14 750
Rente Lyse Energi AS 9000 -2 550 -2 250         -2 150 -2 050 -2 050
Finansbelastning prosjekt 9080 -1 000 -1 000         -1 000         -1 000         -1 000         
Netto finansposter 26 510 26 845 30 410 37 010 40 610 48 360

Avsetninger
Bundne / frie avsetninger 9000 650 650 650 650 650
Overføring til investeringsregnskapet 9000 -1 037
Avsetning Vertskommunetilskudd til EK 9040
Frie avsetninger til Driftsfond 9040 0
Bruk av frie driftsfond 9040 -10 025 -2 236 -2 500 -1 575 1 300 -3 330
Bruk/avsetning Finansfondet 9040
Bruk av Samhandlingsfond 9040 -570
Bruk av Pensjonsfondet 9040
Bruk av Barnehagefondet 9040
Bruk av frie fond - se KS 290914 9040 -                -              -              -              -              
Netto avsetninger -11 062 -2 156 -1 850 -925 1 950 -2 680

Til fordeling drift
Sentraladministrasjonen 58 507 53 790 55 342 57 012 54 712 55 512
Fellesfunksjoner - Kap 7 -14 974 5 257 18 217 22 217 22 217 22 217
Kirken 4 988 4 968 4 968 4 968 4 968
Kultur og oppvekst 362 691 370 595 373 102 373 427 372 427 372 387
Helse- og omsorg 382 414 368 857 384 886 383 151 381 146 379 766
VA-sektoren - selvfinansierende
Teknisk avdeling 79 511 75 709 76 470 76 165 75 610 75 605
Sum fordelt til drift 868 149 879 196 912 985 916 940 911 080 910 455

Resultat (avsetn. fond) -11 0 -90 0 -35 0

Samlet resultat 2016 - 2019 -125



Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett 51 303 53 790 53 790 53 790 53 790
Fratrekk engangsforhold 2015 -1 488 -900 -900 -900 -900

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 1 610 42 42 42 42
Endringer mellom enheter/avd Diverse 1 065
Levekårsutvalg 1015 370 370 370 370
Økte pensjonsutgifter avdelingene Diverse 400 400 400 400
20%-st Heltidsprosjektet SP 1200 10 130 130 130
Driftsreduksjoner -100 -200 -200 -200
Endring godtgjørelse politiske utvalg Diverse 400
Økt betaling OU - kommunal egenandel 300 30 30 30 30
Økt kontingent KS 1085 40 0
Økte midler lærlinger - ramme 1231 855
Regnskapskontrollør interkommunal ordning 1320 200
Kontrollutvalget 1041 -100
Eigersund 2015 Diverse -1 300
100%-st IKT 1310 350 350 350 350 350
Kursmidler flyttes til avdelingene 1230 -530
Tilskudd til TV-aksjon beholdes 1100 0 0 0 0 0
Tilskudd til iPark 1091 -100 -50 -50 -50 -50
Endring div gebyr/avgifter 1111 -150
Økt refusjon selvkostområdene 1300 -400
100%-st til Plankontoret - planlegger 1111 450 650 650 650
Økte driftsutgifter IKT - system 1310 550
Datakommunikasjon - økte utgifter 1311 200
Qm+ - kontingent 1200 85
Sum varige rammeendringer: 3 075

Tidsbegrensede rammeendringer:  
Valg 1031 800 800
Områderegulering EIE Nytt 800 1 500 0
Revidering av arealdel kommuneplan 1112 300 300
Bruk av driftsfond 1112 -300 -300
Områderegulering Kaupanes EN&H KF
Turistinformasjon til EN&H KF 100 100 100 100
Vinterlandsbruksskolen TA

Tilskudd Magma Geopark 1083 100 50
Kommunevalg 1031 800
Sum tidsbegrensede rammenedringer 900

Samlet ramme avd. 53 790 55 342 57 012 54 712 55 512



Kirken Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett 1150 6 172 4 988 4 988 4 988 4 988
Fratrekk engangsforhold 2015 1150 -190 -50 -50 -50 -50

Varige rammeendringer:
Flytte regnskapsføring gravlund 1150 -1 089
Lønnsendringer 1150 45 30 30 30 30
Sum varige rammeendringer -1 044

Tidsbegrensede rammeendringer:
Tilskudd menighetsrådsvalg 1150 50
Lønnsendringer 2014 1150
Utbedre fuktskade kjølerom kapell 1150
Sum tidsbegrensede rammeendringer 50

Samlet ramme avd. 4 988 4 968 4 968 4 968 4 968



Kap. 7 - Fellesfunksjoner Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett -6 219 5 257 5 257 5 257 5 257
Fratrekk engangsforhold 2015 20 106 11 900 11 900 11 900 11 900

Varige rameendringer:
Forsikringspremie  - endring 7500
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2013 7490
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2014 7490
Flytte pensjon til avdelingene 7430 -540 -540 -540 -540
Flytte lønn/pensjon til avdelingene 7490 -7 565
K-sak 041/14 Driftstilpasninger 7950 4 000
Helårsvirkning lønnsoppgjør 2015 i 2016 7490 0 0 0 0
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør 7490 -22 215
Avsetning lønnspott for budsjett 7490 4 050 20 000 20 000 20 000 20 000
Avsetning lønnspotten for oppgjør 2015 7490 20 000
Pensjon - økte utgifter 7430 5 000
Sum varige rammeendringer 3 270

Tidsbegrensede rammeendringer:
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK) 7430 0
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK) 7430 -4 000
Premieavvik SPK 7431 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Premieavvik KLP 7431 -11 600 -19 900 -26 600 -26 600 -26 600
Bruk av Premiefond i KLP 7430 -12 000 -6 700
Amortisert premieavvik - kostnad 7431 9 500 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum tidsbegrensede rammeendringer -11 900

Samlet ramme avd. 5 257 18 217 22 217 22 217 22 217



Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett 360 379 370 595 370 595 370 595 370 595
Fratrekk engangsforhold 2015 -1 761 0 0 0 0
Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 14 619 1 946 1 946 1 946 1 946
Barnehagekonsulent 2100 300
Økt tilskudd private barnehager 2501 5 000 4 600
Botilbud mindreårige flyktninger 2723 1 000
Barnevern - tiltak utenfor/i familie 2722 -200
Indeksregulering - diverse forhold/endringer 2105 115
Barnevernboliger flyktninger -flytting av midler 2723 1 000
Tilføre midler ang. KO-saken 2103 300 300 300 300 300
Tidlig innsats - økt stillingsressurs 2101 500
Eigersund 2015 2100 -4 735
Reduksjon Tusenbeinet åpen barnehage 2570 -60 -80 -80 -80 -80
Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage 2540 -75 -125 -125 -125 -125
Avvente Okka Festival 2821 -75
Red. assistenter ved skolene 2200 -1 600 -2 400 -2 400 -2 400 -2 400
Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner 2101 -400
Endringer ved Kulturskolen 2310 -30
Brukerbetalinger Kulturskolen 2310 -200
Driftstilpasninger Kulturavdelingen 2105 -400 -130 -130 -130 -130
100%-stilling som SLT-koordinator 2831 0 400 400 400 400
Reduksjoner sykefravær 2xxx -235
Vikar for ferie 2xxx -30
Driftstilpasninger skolene 2200 -3 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
St.bud - endringer barnehageopptak/flere barn 2500 600
St.bud - Valgfag 10. trinn 2200 279
St.bud - økt egenandel barnevernet 2721 467
St.bud - økt makspris barnehager 2500 -584
St.bud - Moderasjonsordning i barnehage 2500 566
Mottak av flyktninger skolene 2230 1 200
Økt antall elever 2200 630 890 890 890 890
2 ressurskrevende elever 2220 520 720 720 720 720
Døvetolk - 100% stilling 2220 280 380 380 380 380
Ressurskrevende tjenester barn 2200/2500 -500
K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse -3 400
Kursmidlene flyttes til avdelingene 2200 225
100% st - Morsmål/tospråklig/Flykt. 2230 300 690 690 690
50% st - Miljøterapeut til flyktningebarn 2234 150 345 345 345
Kjøp av ungdomskoleplasser Voksenoppl. 2410 500 500 500 500
1 ny 100%-st undervisningsstilling Voksenoppl. 2410 693 693 693 693
Økte utgifter fosterhjem/institusjon 2721 1 300 1 300 1 300 1 300
Økt antall elever i grunnskolene 2200 300 690 690 690
Ny naturfagtime 2200 219 219 219 219
Nasjonal mindrekrav foreldrebet. 2500 452 452 452 452
Gratis kjernetid barnehager 2500 152 152 152 152
Økte pensjonsutgifter for avd 2xxx 2 240 2 240 2 240 2 200
Driftsreduksjoner 2103 -1 850 -2 500 -3 500 -3 500
Tilskudd Eigersund Historielag - bygdebok 50 50 50 50
Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole 5xxx -100 100 100 100 100
Sum varige rammeendringer: 11 977
Tidsbegrensede rammeendringer:
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond 2501 -4 600
Sum tidsbegrensede rammeendringer 0

Samlet ramme avd. 370 595 373 102 373 427 372 427 372 387



Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett 377 900 368 857 368 857 368 857 368 857
Fratrekk engangsforhold 2015 -2 145 -300 -300 -300 -300

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 11 110 1 793 1 793 1 793 1 793
Sykkelbyprosjektet (flyttes fra Teknisk) 3105 0
Introduksjonsstønad flyktninger økning 3311 1 000
Flyktningetjenesten / lege 3311/3100 850
Kvalifiseringsprogrammet inkl flyktninger 3305 2 200
Tapt inntekt - komp Diverse 170
Økte utgifter sosialhjelp 33xx 350
Tilskudd OBD (E2015) 3592 -230
Eigersund 2015 3100 -5 835
Red. vertskom.tilskudd 3100 -300 -1 000 -2 000 -3 000 -4 000
Red. lederstilling - vertskommunetilskudd 3504 -700
Reduksjoner sykefravær Endring -713
Vikar for ferie Endring -429
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne 3613 -1 120 320 1 120 1 120 1 120
Red. bemanning akktivitessenter psykisk utv 3504 -1 120 -560 -560 -560 -560
St.bud - red. egenandel sjukeheim 3700 44
St.bud - Brukerstyr personlig assistent 3416 850
St.bud - Midler til Helsestasjon 3250 884
St.bud - Midler til rus/psykiatri 3593 290
K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse -130 250 250 250 250
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene 3100 225
Lønnsreguleringer legeavtaler/fysio Diverse 360
Brukerbetalinger Diverse -5 -5 -10 -15 -20
Arbeidstøy - vask/drift - ikke private klær 3100 1 000 1 000 1 000 1 000
Prisøkning Voldtektsmottak 3100 105 50 50 50
Boligsosialt velferdsprogram Husbanken 3150 300 375 375 0
Sosiale tjenester generelt - stilling 3301 0 0 0 0
Avlastningsbolig Blåsenborg/Skogstjernen 3571 1 300 1 300 1 300 1 300
Sosiale tjenester generelt 3301 - 3311 3 900 3 900 3 900 3 900
Opptrappingsplan for rusfeltet 813 813 813 813
Styrke helsestasjon/skolehelsetj. 893 893 893 893
Øyeblikkelig hjelp - endring 3 351 3 351 3 351 3 351
Økt tilskudd til BPA 579 579 579 579
Økte pensjonsutgifter for avd 4 840 4 840 4 840 4 840
Rygleveien 1 - red 100% st -600 -600 -600
Driftsreduksjoner -1 850 -2 500 -3 500 -3 500
Samhandlingsreformen - medfinansiering 3000 -14 949
Sum varige rammeendringer -7 198

Tidsbegrensede rammeendringer:
Sykkelby-prosjektet 300 300
Sum tidsbegrensede rammeendringer 300

Samlet ramme avd. 368 857 384 886 383 151 381 146 379 766



Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019
Nettobudsjett 78 185 75 709 75 709 75 709 75 709
Fratrekk engangsforhold 2015 -3 256 -100 -100 -100 -100

Varige rammeendringer:
Lønnsendringer Diverse 3 716 271 271 271 271
Flytte Sykkelbyprosjektet 6105 0
Endring div gebyr/avgifter Diverse -50
Red. el. Energi 6311 -400 -200 -400 -400
Red. utgifter fyringsolje 6311 -200 0 0 0 0
Reduksjoner sykefravær Endring -75
Vikar for ferie Endring -41
Avsetning Parkeringsfond 6102 150
Eigersund 2015 6100 -1 730
Redusert renhold 6310 -770
Red. miljø og TS-tiltak 6772 -160
Eiendomsskatt - omtaksering 6411 0
Vedlikehold lekeplasser 6720 40 40 40 40 40
Flytte regnskapsføring gravlund 6750 1 089
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene 6100 80
K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse -600
Energiutgifter -10% 6311 -500 -500 -500 -500 -500
Brukerbetaling Diverse -5 -5 -10 -15 -20
Parkeringinntekt 6102 450 450 450 450
Konsulentkjøp 6411 -250 -250 -250 -250
Fast stilling landmåler + eiendomsskatt 6411 750 750 750 750
Selvkost - konsulentkjøp 6413 -500 -500 -500 -500
Nødnett/alarmsystem 6510 550 550 550 550
Økte pensjonsutgifter for avd Diverse 940 940 940 940
Vinterlandbruksskolen 15 15 15 15
Driftsreduksjoner 6000 -900 -1 000 -1 350 -1 350
Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO 6310 136
Sum varige rammeendringer 680

Tidsbegrensede rammeendringer:
Lovpålagt brokontroll i kommunen 6770 100
Maling Lundeåne 6310 0
Eiendomstaksering - eiendomsskatt 6411 0
Sykkelby - flyttet til HO 6100 0 0
Sum tidsbegrensede rammeendringer 100

Samlet ramme avd. 75 709 76 470 76 165 75 610 75 605



Finansiering av investeringene Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019

Til fordeling investering:
Sentraladministrasjonen 12 250 12 465 10 715 9 915 6 250
Kirken 7 300 12 700 5 500 1 000 0
Kultur og skole 6 800 47 400 67 200 60 500 2 500
Helse- og omsorg 550 7 300 1 150 11 000 42 500
Vannsektoren 13 900 18 650 2 700 24 800 24 500
Avløpssektoren 10 100 10 650 5 300 8 000 5 800
Teknisk avdeling 58 200 33 950 52 800 52 500 36 050
Investeringer i anleggsmidler 109 100 143 115 145 365 167 715 117 600

Start lån 1196 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Årlig finansieringsbehov 129 100 163 115 165 365 187 715 137 600

Finansiering
Bruk av lånemidler (VA) 1999 24 000 29 300 8 000 32 800 30 300
Bruk av lånemidler (kommunalt) 1999 50 500 80 400 91 200 92 200 59 300
Låneopptak Start lån 1196 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sum ekstern finansiering 94 500 129 700 119 200 145 000 109 600

Avsetning til Investeringfondet 1999 2 950 1 835 2 485 5 575 4 950
Avsetning til Tomteutv.fondet 1999 5 000 0 4 000 4 000 4 000

Egenkapital
Momsrefusjon 1999 11 500 13 350 17 250 18 340 16 200
Bruk av investeringsfond 1999 450 0 0 0
Bruk av Tomteutviklingsfondet 1999 1 500
Refusjon Rogaland fylkeskommune 1896 3 000
Avdrag ansvarlig lån Lyse 1999 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950
Salg av tomter 1140 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Refusjon infrastruktur tomter 1140 15 000 10 000 25 000 25 000 11 800
Salg av bygninger 1999 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04
Spillemidler lys Hellvik - Maurholen 1999 250 250
Spillemidler Langevann/Slettebø 1999 2 650 1 200 1 200
Sum egenkapital 42 550 35 250 52 650 52 290 36 950

Udekket / udisponert 0 0 0 0 0



Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Nye PC'er/servere 111005 400 250 250 250 250
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr 111020 200 200 200 200 200
Oppgradering software (Office) 111018 450 700 200 200 200
Nettverk 111009 250 250 250 250 250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO 111030 250 250 250 250 250
Oppgradering av felles utstyr/servere 111041 300 500 300 300 300
IP-telefoni 1117 150 150 150 150 150
IKT-sikkerhet 111038 100 100 100 100 100
Digitalisering 111002 100 100 100 100 100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) 111020 750 750 750 750 750
Integrasjon mellom ulike system 111021 200 200 200 200 200
IKT-utstyr barnehagene 111022 200 200 200 200 200
Data til folkevalgte (egen sak) 111045 400 200
Oppgradering sak-/arkivløsing 111027 200 150
PC-er til elever med spesielle behov 111040 150 150 150 150 150
Egenkapitalinnskudd KLP 1122 5 000 3 565 3 565 3 565
Årlig egenkapitalinnskudd KLP 1120 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Datasikkerhet 111038 400 300 300
Løsning for IP/IOP 111006 100
Oppgradering kursrom Pingvinen 111007 100
Felles trådløs nettverksløsning 111008 500 250 250
System Voksenopplæring / Flyktningetjenesten 111011 250
Velferdsteknologi 111012  350 250
Driftsverktøy IKT 101032 500
Konvertering av Winsak 101033 500
Oppgradering valglokalene 101034 150 150

Samlet ramme avd. 12 250 12 465 10 715 9 915 6 250



Kirken Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Ny gravlund - Egersund 1585 5 000 11 500 5 000
Nye toalett Egersund kirke - grunnarbeider 1591 300 500
Nye toalett Egersund kirke - bygging 1591 300 500
Ny rullestol rampe Helleland kirke 1581 500
Nytt tak Egersund kirke 1587 1 200
Kirkestue ved Helleland kirke 1577 0 500 1 000
Ny mur langs Skarpabråde 1582 200

Samlet ramme avd. 7 300 12 700 5 500 1 000 0



Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk 1221 1 000 1 500 2 700 5 500
Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.) 1502 800 400
Husabø skolene - tak og inneklima 1218
Rundevoll barnehage - renovering (vurdering) 1229 1 500 0
Lagård ungdomsskole P-Bygget 1255 5 000 32 000 4 500
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering 1203 5 000 60 000 55 000
Planlegging evt. ny ungdomsksole 1212 1 500 0
GB-skole universell utforming 1219 2 000 2 500
Slettebø barnehage - ny taktekking 1224 1 250
Gr.Bråden barnehage - ny taktekking 1225 1 250
Husabø barnehage - taktekking, kledning 1226 0
Grøne Bråden skole - nytt ventilasjonssystem 1230
Hellvik skole - nytt skolekjøkken 1231 1 000
Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle 1227 1 500
Plan ventilasjonsanlegg skolebygg 1233 500

Samlet ramme avd. 8 800 47 400 67 200 60 500 2 500



Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO 1333 350 500 500 500 500
Lysgården buss 1320 650
Kjøretøy Rusomsorgen 1321 200
Nytt senter Lagård - omsorgsplan 1315 1 500 10 000 40 000
Avlastningsbolig Blåsenborg - ny buss 1334 600
Bil Flyktningetjenesten 1335 500
Garderobeskap Lagård HO 1336 300
Oppvaskemaskin kjøkken Lagård HO 1337 800
Utskifting nøkkelbokser hjemmesykepleie 1338 500
Ombygging på 3ABC - raseringsikre rom 1339 1 000
AMS-målere (strøm) i omsorgsboliger 1340 700
Rygleveien 1 - brannteknisk ombygging 1341 1 400 0
Blåsenborgveien avlastningsb - brannteknisk 1342 1 500
Digitale tryggehetsalarmer 1343 500
Ny bolig Hestnes - egen sak 1344 6 500 0
Salg/refusjon bolig Hestnes 1344 -6 500 0

Samlet ramme avd. 550 7 300 1 150 11 000 42 500



Vann og avløp Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Vannforsyning
Tiltak på vannledningsnettet 1647 500 500 500 500 1 000
Utskrifting hjulgravemaskin 1606 750
Utbygging ny vannkilde 1604 7 100 10 600 20 000 20 000
Sanering vannledning 1605 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Saneringsanlegg Motalaveien 1905 1 000
Saneringsanlegg Nonsfjellveien 1906 400
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei 1907 700
Saneringsanelegg - Prestegårdsveien 1908
Saneringsanlegg - Hafsøyveien 1909
Slettebø (forprosjekt sanering) 1910 200 200
Saneringsanlegg - Korsørveien 1911 900
VA-infrastrukturtiltak 1903
Sanering Strandgaten - Lervika 1659 1 600
Sanering Kjærlighetsstien 1912 800
Utbedring dam Helleland 1610 3 000
Vann/avløp Segleim 1901 2 300
Sum vannforsyning 13 900 18 650 2 700 24 800 24 500

Avløp
Tiltak på avløpsnettet 1697 500 1 000 1 000 1 000 1 000
Utskrifting hjulgravemaskin 1652 750
Sanering Strandgaten - Lervika 1659 1 600
Saneringsanlegg Motalaveien 1905 1 500
Saneringsanlegg Nonsfjellveien 1906 500
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei 1907 800
Saneringsanelegg - Prestegårdsveien 1908
Saneringsanlegg - Hafsøyveien 1909
Slettebø (forprosjekt sanering) 1910 300 300
Saneringsanlegg - Korsørveien 1911 1 000
Oppgradering Skjerpe renseanlegg 1651 2 000 6 000
Nye kloakkpumpestasjoner 1650 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
VA-infrastrukturtiltak 1903
Gamle Eigerøyvein - pumpestasjon/ledningsnett 1962 1 600
Avløp - Rundevollsveien 1654
Vann/avløp Segleim 1901
Aase offentlig VA 1653 1 000
Sanering Kjærlighetsstien 1912 1 000
Sanering avløpsledning sentrum 1657 5 000 3 000 2 000 2 000
Sum avløp 10 100 10 650 5 300 8 000 5 800

Samlet ramme avd. 24 000 29 300 8 000 32 800 30 300



Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018 2019
Utskifting brannbiler/redningsbiler/tank 1987 4 500 5 000 3 000
Innløsning hus Sokndalsveien 18 1717 400 400 400
Utskifting biler Feiervesen 1950 600
Utskifting mindre mannskapsbiler 4x4 1986 1 100
Brann - klippeutstyr/redning 1982 300
Forstøtningsmurer Holan og Rundevollveien 1706 1 850
Renovering kommunale broer 1709 1 000 500 500 500 500
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder 1710 800 800 800 800 800
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) 1981 200 200 200 200 200
Tiltak på veianlegg 1711 500 500 800 800 800
Egenandel trafikksikerhetstiltak 1774 500 500 500 500 500
Nærmiljøanlegg 1414 300 300 300 300 300
Friluftsomåder 1425 250 250 250 250 250
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil 1713 800
Opprustning lekeplasser 1401 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000
Renovering kommunale bygninger 1830 1 000 3 000 4 000 4 000 4 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk 1713 600
Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører 1821 2 000
Større renoveringsprosjekt veisektor 1714 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil  vei 1981 250 250 500 700
Egersundshallen - univ.utf./wc 1838 200
Egersundshallen - rekkverk tribune svømmehall 1840 200
Geovekst-prosjekt FKB 1707 550
Kart i 3D 1793 200
Slettebø idrettsbygg 1833 5 600
Egersundshallen - utskifting vindu + solavskjerming1813 1 000
Moppevaskemaskiner - haller 1814 100
Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh 1207 1 000 900 3 000 3 000 3 000
Mur Sentralidrettsanlegget 1415 400
Turvei Langevann vest 1775 0 1 800 1 800
Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland 1718 0 3 000 3 000 2 500
Tomteutvikling EN&H KF 1730 950 900 850 800
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø 1719 1 800
Sykkelbyen - sykkelparkering sentrum 1721 0 350
Utbygging Hestnes boligfelt 1140 27 000 10 000 25 000 25 000 15 000
Ladestasjoner el-biler - totalt 8 plasser 1416 150 500
Forskuttering Saurdalen G/S (KS-møte 15/6/15) 1896 3 000
Utbygging Ramsland boligfelt 1712 1 500 3 000 0
Gang.- og sykkelvei Hålå 1777 950
Ugressbekjemper - varmt vann 1778 300
Vinterparkering Mydland 1780 400
Lys tursti Hellvik - Maurholen NYTT 750 750

Samlet ramme avd. (ex tilbakebet) 56 200 33 950 52 800 52 500 36 050
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104/15 Kommunestyret 14.12.2015

Interpellasjon Ja til et trygt og forutsigbart arbeidsliv

Sammendrag:
Halvor Ø. Thengs (SV) har i rett tid innlevert slik interpellasjon til ordføreren angående Ja til et trygt
og forutsigbart arbeidsliv.

Interpellasjon som legges frem i møte 14.12.2015:

Arbeiderpartiet fremmet i kommunestyrets møte 16.3. 2015 en interpellasjon med tittelen
Nei tilutvidet adgang til midlertidige ansettelser. En samlet fagbevegelse gikk imot regjeringens
åpning for mer bruk av midlertidighet, men de kontroversielle endringene i arbeidsmiljøloven ble
likevelgjennomført.

Som Arbeiderpartiets Unn Therese Omdal påpekte i sin interpellasjon, har kommunen anledning til å
la være å endre praksis knyttet til midlertidige ansettelser, og dermed la være å utnytte Lovverkets
nå utvidede grenser.

Ordføreren anbefalte den gang at rådmannen skulle få anledning til å gå grundig igjennom
konsekvensene av lovendringen, og at en skulle komme tilbake til saken dersom det viser seg at
ordningen med utvidet tilgang til midlertidige ansettelser blir misbrukt.
SV mener at det ikke finnes noen grunn til en slik kartlegging, siden dette er en prinsipiell sak
knyttet til Eigersund kommunes arbeidsgiverpolitikk. Vi ønsker derfor å spørre den nye
ordføreren fra Arbeiderpartiet om han nå, sammen med SV, vil følge opp sitt eget partis initiativ og
støtte en innføring av lokale begrensninger av midlertidige ansettelser.

Eigersund kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode
skoler og gode kommunale tjenester for øvrig har hovedprioritet. Som en følge av dette ønsker
kommunestyret å praktisere regelverket slik at det gir trygghet, forutsigbarhet og stabilitet for
arbeidstakere og arbeidsgivere. Eigersund kommune ønsker dessuten å være konkurransedyktig i å
tiltrekke oss ny arbeidskraft. Kommunen vil derfor praktisere arbeidsmiljøloven etter de
bestemmelser som gjaldt før ny lov ble vedtatt av stortingsflertallet den 19. mars i år.



Oversikt over kommunestyrets faste medlemmer  

for valgperioden 2015 – 2019  

KOMMUNESTYRET 31 representanter Telefon E-post 

Ordfører: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund AP 488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no

Varaordfører : Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no

ARBEIDERPARTIET  9 representanter AP

Gruppeleder: Frank Emil Moen Vadlåsveien 23 4374 Egersund AP 915 91 714 frank.emil.moen@gmail.com

Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund AP 488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com

Bente Gravdal Hjorteveien  46A 4373 Egersund AP 902 31 716 bentegravdal@hotmail.com

Roger Sæstad Tondyldveien 10 4371 Egersund AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com

Elin Adsen Kvåle Skysskafferstykket 20 4370 Egersund AP 481 20 909 eak@sokndal.kommune.no

Siw Randi Tollefsen Fregattveien 5 4374 Egersund AP 476 03 420 siw.randi.tollefsen@dabb.no

Anders Ege Varbergveien 52 4371 Egersund AP 412 14 309 anders.ege.dabb.no

Tove Løyning Gamleveien 30 4370 Egersund AP 950 83 622 tovehelen@hotmail.com

Anna Nodland Skårabrekkå 12 4372 Egersund AP 977 43 747 anna.nodland@eigersundskolen.no

FREMSKR.ITTSPARTIET 6 representanter 

Gruppeleder:  May Helen Hetland Ervik Korvettveien 19 4374 Egersund FrP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no

Roald Eie Kreklingbakken 7 4373 Egersund FrP 918 19 858 roald.eie@gmail.com

Dag Rune Skår Bruviksveien 22 4371 Egersund FrP 958 81 436 rune@lino.as

Cecilie Bruvik Kristensen Sjukehusveien 6 4373 Egersund FrP 472 52 937 cecci85@hotmail.com

Ronny Hovland Hovlandsveien 85 4374 Egersund FrP 913 95 616 ronny@hovlandbaat.no

HØYRE 8 representanter

Gruppeleder: Bjørn Carlsen Trosavigveien 37 4375 Hellvik H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no

Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no

Magnus Østebrød Skadbergstrondveien 20 4374 Egersund H 468 86 577 post@sveiseteknologi.no

Arne Stapnes Oreveien 3 4371 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com

Kjell Vidar Nygård Trosavigveien 218 4375 Hellvik H 932 36 261 kvn@euv.no

Anja Hovland Birkebeinerveien 4 4371 Egersund H 930 65 647 anja@dabb.no

KRISTELIG FOLKEPARTI 5 representant

Gruppeleder: Alf Tore Sæstad Heggdalsveien 123 4372 Egersund KRF 456 37 400 at-saest@online.no

Bente S. Gunvaldsen Dalaneveien 36 4370 Egersund KRF 976 55 069 bente2309@gmail.com

Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4371 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com

John Mong Mongveien 201 4372 Egersund KRF 400 21 891 John.mong@pf.no

Kenneth Pedersen Ruskebakken 13 B 4375 Hellvik KRF 911 41 899 kennethp@dabb.no

SENTERPARTIET 3 representant 

Gruppeleder  Ruth Evy Berglyd Dyrnesbakken 1 4372 Egersund SP 991 50 968 reberglyd@gmail.com 
Tor Olav Gya Gyaveien 90 4376 Helleland SP 900 43 569 t-o-gya@hotmail.com

May Sissel Nodland Nodlandsveien 645 4372 Egersund SP 936 65 221 maysisselnodland@gmail.com

VENSTRE 1 representanter

Gruppeleder Anette Hoås Kalhammerveien 13 4370 Egersund V 926 59 238 anette.hoas@eigersundskolen.no

SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1 representant

Gruppeleder Halvor Østerman Thengs Tengsveien 9 4373 Egersund SV 476 36 856 hthengs@gmail.com

Endret: 21.10.2015 



 
Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 

 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 

 
 

Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  

 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, Eigersund næring og 
havn KF, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 
Hovedarbeidsmiljøutvalget 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, 
Levekårsutvalget, avlønning og 
økonomi. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – 
Stavanger. 
 
Bjørn Martin Øvrebø 454 52 460 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget.  

 
 
 
 
 
 
 
 


