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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. 993 96 623 til Randi Haugstad 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 
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. 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  16.02.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/100 
Journalpostløpenr.: 17/990 

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

Politisk sekretariat 
ENHET 
Randi Haugstad 
Politisk sekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
001/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

23.02.2017 

 
 
Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havn KF møte 
24.11.16 
 
Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning. 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
505623 Protokoll - Eigersund Næring og Havn KF - 24.11.2016 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
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EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF 
 
 

 
 

MØTEPROTOKOLL 
 
 

Foretak: Eigersund Næring og Havn KF 
Møtedato: 24.11.2016 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: Kl. 12:30 Tidspunkt - til: Kl. 14:45 
Sak – fra / til: 039/16 – 047/16 
 
 
Følgende medlemer møtte: Parti 
Kjetil Bodal ans 
Frank Emil Moen AP 
Liv Fredriksen bru 
Siri Skaar Stornes bru 
Leif Erik Egaas H 
Alf Tore Sæstad KrF 
Helene Rodvelt V 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: Parti 
Harald Røkenes bru 
 
Følgende varamedlemmer møtte: Parti 
Siv Grure bru 
 
Merknader til møtet: 

· Sak 045/16 - Forhandlinger Statnett - og sak 047/16 - Forhandlinger - Pelagia AS - ble behandlet i 
lukket møte, jf. Kl. § 31, nr 5, Offl. § 23.  

· Sak 046/16 - Lønnsforhandlinger Eigersund Næring og Havn KF - ble behandlet i lukket møte,  
jf. Kl.§ 31.3, Offl. § 23.  

· Sak 044/16 - Spørsmål og orienteringer i møtet 24.11.16 - ble lukket under deler av behandlingen, 
jf.Kl.§ 31.3, Offl. § 23.  Sakene finnes i eget protokollvedlegg unntatt off. jp.id: 16/37316 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Styreleder Randi Haugstad 
 Sekretær 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer : Parti 
Kjetil Bodal ans 
Frank Emil Moen AP 
Harald Røkenes bru 
Liv Fredriksen bru 
Siri Skaar Stornes bru 
Leif Erik Egaas H 
Alf Tore Sæstad KrF 
Helene Rodvelt V 
 
 
 
Saksliste 
Sak nr. Sakstittel  

039/16 

Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte 
27.10.16 og ekstraordinære møte 07.11.16  

040/16 Budsjett og økonomiplan 2017 for Eigersund næring og havn KF  
041/16 Kai 15 Kaupanes - forprosjekt  
042/16 Informasjonstavle  
043/16 Møteplan for 2017  

044/16 

Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havn KF møte 
24.11.16  
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039/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte 
27.10.16 og ekstraordinære møte 07.11.16 
 
 
 
24.11.2016 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag til vedtak:  
Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte 27.10.16 og 
ekstraordinære møte 07.11.16  godkjennes. 

 
Sak 033/16 - Avgifts- og prisliste for Egersund havn 2017 -  som ble enstemmig vedtatt i 
møtet 27.10.16, ble lagt ut til høring. Det var ikke kommet inn merknader ved fristens utløp 
18.11.16. For at avgifts- og prislisten kan gjøres gjeldende fra 01.01.17, legges dette inn 
under budsjett og økonomiplan 2017. 

Votering: 
Protokollene enstemmig godkjent. 

 
ENH- 039/16 Vedtak: 
Protokoll fra møte 27.10.16 og ekstraordinære møte 07.11.16  godkjennes. 

Vedtket er enstemmig. 

 
 
 
040/16 Budsjett og økonomiplan 2017 for Eigersund næring og havn KF 
 
Daglig leders forslag til vedtak: 
 
Styret innstiller til kommunestyret: 

1. Fremlagt forslag til budsjett for 2017 godkjennes. 
2. Fremlagt forslag til økonomiplan for perioden 2017 til 2020 godkjennes. 
3. Låneopptaket for 2017 settes til 15.350.000 kroner knyttet opp mot havnedrift. 
4. Nivået på gebyrene i havnedriften endres ikke. 
5. I løpet av 2017 fremlegges det en egen sak med gjennomgang av inntekstgrunnlaget 

for havnevesenet. Dette med tanke på eventuelle endringer i inntektsgrunnlaget. 
 

 
 
24.11.2016 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag fra Siri Skaar Stornes (Bruker representanter) 
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Nytt punkt 4 i forslag til vedtak: 
"Nivåene på gebyrene endres i tråd med forslag i sak 033/16 -  Avgifts- og prisliste for 
Egersund havn 2017 ." 

 
Votering: 
Stornes forslag til nytt punkt 4 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for daglig leders forslag. 
De øvrige punktene 1, 2, 3 og 5 i daglig leders forslag enstemmig vedtatt. 

 
ENH- 040/16 Vedtak: 
Styret innstiller til kommunestyret: 

1. Fremlagt forslag til budsjett for 2017 godkjennes. 
2. Fremlagt forslag til økonomiplan for perioden 2017 til 2020 godkjennes. 
3. Låneopptaket for 2017 settes til 15.350.000 kroner knyttet opp mot havnedrift. 
4. Nivåene på gebyrene endres i tråd med forslag i sak 033/16 -  Avgifts- og prisliste for 

Egersund havn 2017. 
5. I løpet av 2017 fremlegges det en egen sak med gjennomgang av inntekstgrunnlaget 

for havnevesenet. Dette med tanke på eventuelle endringer i inntektsgrunnlaget. 

Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 
041/16 Kai 15 Kaupanes - forprosjekt 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
24.11.2016 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Leif Arne Hellvik fra Multiconsult AS orienterte om saken. 
                                                     ---- 0 ---- 

Votering: 
Enstemmig vedtatt. 

 
ENH- 041/16 Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Vedtaket er enstemmig. 
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042/16 Informasjonstavle 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
24.11.2016 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag fra Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) 
 
"Eigersund Næring og Havn ønsker at ambisjonsnivået for informasjonstavler økes." 

 
Votering: 
Moens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Det fremlaget forslaget kom ikke til votering. 
 

 
ENH- 042/16 Vedtak: 
Eigersund Næring og Havn ønsker at ambisjonsnivået for informasjonstavler økes. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
043/16 Møteplan for 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Møteplan alternativ 1 vedtas 
2. Møteplan alternativ 2 vedtas 
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24.11.2016 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag fra Leif Erik Egaas (Høyre) 
 
"Møteplan alternativ 1, med møtedag torsdag, vedtas." 

 
Votering: 
Egaas forslag til møteplan alternativ 1 enstemmig vedtatt. 

 
ENH- 043/16 Vedtak: 
Møteplan alternativ 1, med møtedag torsdag,  vedtas. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
044/16 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havn KF møte 
24.11.16 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
24.11.2016 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Styreleder tok opp sak vedrørende daglig leders lønn, jf. Kl.§ 31.3, jf. Offl. § 23. Saken ble 
behandlet i lukket møte. Vedtaket finnes i protokollvedlegg unntatt offentlighet. 
Jpid.:16/37316. 
    ---- 0 ---- 
 
      
HELENE RODVELT (V) ønsket å utfordre administrasjonen til å bruke midler som "hackathon" 
til å knytte sammen grundere og industri. Det er viktig å bygge opp et støttenett for 
personer med gode ideer. "Hackathon" er datapakker med informasjon som brukes av 
studenter. Det er flere som går med gode ideer, og disse må formidles videre. Rodvelt savner 
Egersund på "kartet". 
 
FRANK EMIL MOEN (AP) viste til nabokommunene (Time, Hå, Klepp og Sandnes) som har 
opprettet en grundervirksomhet. Kan Eigersund kommune gå sammen med disse. 
 
ALF TORE SÆSTAD (KRF) viste til Egersundskonferansen der han hadde hatt en henvendelse 
om at universitetet i Stavanger er interessert i å være med angående grundervirksomhet. 
Daglig leder LARS KOLNES orienterte om at han hadde vært i kontakt med Jærkommunene. 
De driver stor der. Ellers brukes SKAPE, Ipark med mer til å formidle det som Egersund har å 
tilby. Til dags dato blir tjenestene kjøpt. 
 
LIV FREDRIKSEN (bru) viste til Rodvelts fremlegg og støtter den interessente ideen som ble 
lagt frem. 
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ENH- 044/16 Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  16.02.2017 
Arkiv: : FE - 611, FA - P00, GBR - 
8/232 
Arkivsaksnr.: 17/398 
Journalpostløpenr.: 17/5976 

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

Stab næring og havn 
SEK 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
002/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

23.02.2017 

 
 
Søknad om utfylling av sjø på Hovland - gnr.8 bnr.232 
 
Bakgrunn: 
Når det gjelder bakgrunnen for saken viser jeg til brev fra Schødt advokatkontor av 
29.november 2016.  

Brevet er lagt ved som vedlegg. 
- vedlegg: nr 1. Søknad om utfylling av sjø på Hovland gnr.8 bnr 232. 
 
Begrunnelsen for søknaden er at firmaet har behov for mer areal. Det er avholdt et eget 
møte for å diskutere saken og en eventuell videre fremdrift. Fra Egersund Næring og Havn`s 
side møtte daglig leder og styreleder. På møtet ble det opplyst at Bertelsen og Garpestad 
også ønsker å overta den kommunale veien. De vil stenge den med bom. Firmaet ønsker at 
kommune/foretak skal anlegge ny vei over foretakets områder.  

Nordstøbryggen er i dag utleid på samtlige båtplasser. En eventuell innvilgelse av søknaden 
fører til at disse leieforholdene må opphøre.  

Styret i Eigersund Næring og Havn KF har tidligere behandlet søknader om utvidelse av 
arealet. Disse er avslått. Det vises i den forbindelse til  
- vedlegg: nr 2. Søknad om opsjon av leie - Egersund Betongteknikk AS. 
- vedlegg: nr 3. Søknad om kjøp av areal ved Nordsjøterminalen på Hovland (Bertelsen og 
Garpestad). 

Bedriften har flere ganger fått tilbud om å leie areal av foretaket, men har takket nei. 

Problemstillingen denne gang er om bedriften skal få tillatelse til å fylle ut i sjøen. 
 
Daglig leders vurdering: 
Daglig leder har stor forståelse for Bertelsen og Garpestads behov for mer plass men kan 
ikke anbefale at sjøarealet fylles ut. Formålet er ikke sjø- eller havnerelatert. Det planlegges 
en betydelig satsing fra Global Fish på naboarealet. Vi må være svært tilbakeholdne med å 
gjøre noe som kan svekke hovedformålet med havna. En eventuell oppsigelse av 
båtplassene og stenging av den kommunale veien vil medføre en betydelig privatisering av 
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området. Det er fortsatt mulig å leie areal til lagring av produkter. 
Daglig leder har fått en juridisk vurdering av søknaden fra kommuneadvokaten. Vurderingen 
er lagt ved som vedlegg.  
- vedlegg: nr 4. Notat vedrørende søknad fra Bertelsen og Garpestad AS vedrørende 
utfylling i sjø på Hovland Gnr.8 Bnr.232. 
 
Når det gjelder advokatens vurdering vises det til vedlegget. Advokaten frarår at søknaden 
imøtekommes. 
 
Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende 
 
Forslag til vedtak: 
Søknaden om utfylling av sjø på Hovland gnr.8 bnr.232 imøtekommes ikke. 
 

 
Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
521291 1 - Søknad om utfylling av sjø på Hovland - gnr.8 bnr.232 
497552 Søknad om opsjon av leie - Egersund Betongteknikk AS 
521319 Søknad om kjøp av areal ved Nordsjøterminalen på Hovland 
521292 4 - Notat vedr. søknad fra Bertelsen & Garpestad AS vedr. utfyling i sjø på hovland 

gnr.8 bnr.232 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  18.10.2016 
Arkiv: : FA - P10 
Arkivsaksnr.: 15/2104 
Journalpostløpenr.: 16/32688 

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

Stab næring og havn 
SEK 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
034/16 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

27.10.2016 

 
 
Søknad om opsjon av leie - Egersund Betongteknikk AS 
 
Bakgrunn: 
Når det gjelder bakgrunnen for saken vises det til søknaden som er plassert som vedlegg. Spørsmålet 
er om Egersund Betongteknikk A/S og Bertelsen & Garpestad skal få en opsjon på leie av areal i 
grenseområdet nord for egen eiendom, og inntil 50 meter inn på eiendommen til Eigersund Næring 
og Havn KF. Bedriften går gjerne i dialog med ENH KF om hvor lang opsjonstid som er fornuftig. 

 
 
Daglig leders vurdering: 
Det er svært positivt at Egersund Betongteknikk går bra og har behov for mer areal. I en  tid hvor 
flere piler peker nedover må forholdene legges til rette for bedrifter som utvider og rekrutterer flere 
ansatte. Det er imidlertid svært problematisk å benytte havneareal til dette. Styret har flere ganger 
signalisert at virksomheter med behov for havne og sjøareal skal prioriteres. Ferjeterminalen er et 
svært attraktivt område for virksomheter som har behov for denne type areal. Foretaket har også 
gjort betydelige investeringer  i havneanlegg for å styrke det maritime. Dersom søknaden innvilges vil 
i underkant halvparten av området være disponert. Følgelig vil området være mindre interessant for 
sjøretta virksomhet. 

Det er ikke vanskelig å ha forståelse for bedriftens situasjon. Det avtegner seg nå en situasjon hvor 
etterspørsel etter næringsareal er stigende. Hvis dette, som må ansees som meget positivt, 
fortsetter, vil vi innen relativt kort tid ikke ha nok næringsareal å tilby de som etterspør slikt. Det bør 
derfor søkes å finne nye attraktive næringsområder som kan tilbys, spesielt til virksomheter som ikke 
er sjørelatert. På Eigestad ved E39 er det i kommuneplanen avsatt et stort areal til næringsområde. 
Dette er påbegynt opparbeidet, men tiltakshaver har stoppet opp arbeidet. Dette området ved RV42 
ligger sentralt i forhold til dagens E39, og vil tildels også være sentralt uavhengig hvor ny E39 eventult 
kommer.  

Spørsmålet er om ikke Eigersund Næring & Havn KF burde ta et initiativ overfor eiere og tiltakshavere 
og prøve å komme i dialog. Burde EN&H KF vært en del av utviklingen av området ? Hvis området på 
Eigestad ikke utvikles, bør kanskje Eigersund kommune vurdere å finne nye næringsområder som kan 
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legges inn i kommuneplanen.  

 

Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende: 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF kan ikke gi Egersund Betongteknikk opsjon på langsiktig 
leie av industriareal på fergeterminalen. 

 
2. Styret ber daglig leder ta initiativ til dialog med Egersund Næringspark, med tanke på at 

arbeidet med å etablere industriområdet på Eigestad kan fortsette.  

 
Møtebehandling fra Eigersund Næring og Havn KF 27.10.2016 
 
Forslag fra Harald Røkenes (Bruker representanter) 
 
"Nytt punkt 2: 
Styret ber om en sak med tanke på hvorvidt industriområdet på Eigestad kan realiseres." 

 
ENH - behandling: 
FRANK EMIL MOEN (AP) erklærte seg inhabil i saken i det han er daglig leder i bedriften som søker 
opsjon, Fvl. § 6, e, og trådte ut.  
Styret hadde ingen merknader. Det var ingen vararepresentant som kunne møte, så det var kun 7 
medlemmer tilstede under behandlingen. 

---- 0 ---- 

Votering: 
Punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Røkenes forslag til nytt punkt 2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for det fremlagte forslaget. 
 
ENH-034/16 vedtak: 

1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF kan ikke gi Egersund Betongteknikk opsjon på 
langsiktig leie av industriareal på fergeterminalen. 

2. Styret ber om en sak med tanke på hvorvidt industriområdet på Eigestad kan realiseres. 
 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
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Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
498344 Søknad om opsjon på leie av areal - Egersund Betongteknikk AS 
496463 Presentasjon  Egersund Betongteknikk AS 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
Vedrørende plassering av brakkerigg 
Tilleggspørsmål vedr. søknad om opsjon på leie av areal - Egersund Betongteknikk AS 
Søknad om opsjon på leie av areal - Egersund Betongteknikk AS 
Søknad om leie av areal for eksisterende brakkerigg på Kaupanes 
Svar til leie av arealer for midlertidig plassering av brakkerigg på Kaupanes 
Søknad om leie av areal for eksisterende brakkerigg på Kaupanes 
Søknad om leie av arealer på Kaupanes Havneterminal (tidl. fergeterminal) 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  13.04.2015 
Arkiv: : FE - 611, TI - &55 
Arkivsaksnr.: 15/752 
Journalpostløpenr.: 15/11366 

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

Eigersund næring og havn KF 
Stab næring og havn 
Kolnes, Lars 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

  
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
018/15 Eigersund Næring og Havn KF 20.04.2015 
 
 
Søknad om kjøp av areal ved Nordsjøterminalen på Hovland 
 
Bakgrunn: 
Nordsjøterminalen A/S ved Sverre Garpestad søker om å få kjøpe areal ved Nordsjøterminalen på 
Hovland. Dette er i det området hvor BG – Gruppen holder til. Begrunnelsen er knyttet til 
ekspansjon  av bedriftene samt at mangel på areal hemmer videre vekst. Når det gjelder selve 
søknaden samt oversikt over arealet som ønskes kjøpt vises det til vedleggene. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret i Eigersund Næring og Havn KF er skeptisk til å avhende kommunale sjøarealer. 
Begrunnelsen er at et eventuelt salg vil være begrensende for den fremtidige 
havneutviklingen. 

2. Styret vil imidlertid realitetsbehandle søknaden når områdeplanen for Kaupnes er 
utarbeidet. 

 
Møtebehandling fra Eigersund Næring og Havn KF 20.04.2015 
 
ENH - behandling: 
Siri Skaar Stornes (brukerrepr.) foreslo følgende fellesforslag: 

1. "Styret i ENH ønsker ikke å avhende kommunale sjøarealer. Begrunnelsen er at et 
salg vil være begrensende for den fremtidige havneutviklingen. 

2. Eigersund Næring og Havn KF stiller seg positive til å leie ut arealer på 
Hovlandsterminalen." 

 

 
 
Votering: 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 
ENH-018/15 vedtak: 
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1. Styret i ENH ønsker ikke å avhende kommunale sjøarealer. Begrunnelsen er at et salg vil være 

begrensende for den fremtidige havneutviklingen. 
2. Eigersund Næring og Havn KF stiller seg positive til å leie ut arealer på Hovlandsterminalen. 

 
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: 
Behandles i styret for Eigersund Næring og Havn KF 
 
 
 
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 
397066 Områdekart 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg
Dato:  16.02.2017 
Arkiv: : FA - P00, FA - L82 
Arkivsaksnr.: 17/396 
Journalpostløpenr.: 17/5960 

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

Stab næring og havn 
SEK 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

Saksnummer Foretak Møtedato 
003/17 Eigersund Næring og Havn KF 23.02.2017 

Søknad om økonomisk støtte til infrastrukturtiltak 

Bakgrunn:
Under referatsakene går det fram at det er mulig å søke om økonomisk støtte til tømmerkai, 
fiskerikai og ytterligere utdyping. Til tømmerkai kan det ytes inntil 80 % tilskudd, mens det til 
fiskerikai og utdyping kan ytes inntil 50 %. Spørsmålet er om vi skal søke? 

Daglig leders vurdering:
Daglig leder legger til grunn at Eigersund Næring og Havn KF ønsker å søke , og har 
allerede startet det interne arbeidet. En eventuell tømmerkai vil passe godt på Kongstein. 
Her er det et kommunalt lagringsområde i bakkant. Tømmerkaien kan være hovedkai for all 
tømmertransport fra Sør-Rogaland og deler av Vest-Agder. Kaien vil styrke 
næringsgrunnlaget for skogbruket foruten å gi betydelige inntekter i havnekassen. For et 
eventuelt tilskudd er det en forutsetning at tømmerhåndtering har prioritet for bruk av kaien. 

Det er ikke noen problemer knyttet til det dersom en velger Kongstein. 

Styret har tidligere ønsket en ny kai utenfor Ervik Shipping. Denne skal brukes til 
fiskeriformål. Kommunestyret var enig i styrets vurdering. Det er satt av kr 500.000 til ny kai i 
2020. Følgelig kan det bygges ny kai under forutsetning av at den finansieres. 

Det er foretatt store utdypninger på Kaupanes. Arbeidene bør fortsette. I samråd med de 
ansatte ved havnen ønsker vi å prioritere utdyping utenfor Damskibskaien. Denne fungerer 
som ligge-/ventekai og det er grunt. 

Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende 

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering. 

Alternative løsninger:
[Skriv her] 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  17.02.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/100 
Journalpostløpenr.: 17/6036 

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

Politisk sekretariat 
ENHET 
Randi Haugstad 
Politisk sekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
004/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

23.02.2017 

 
 
Referatsaker til Eigersund Næring og Havn KF møte 23.02.17 
 
Kopi av ulike skriv/meldinger som legges frem for utvalget til orientering.  
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer. 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
34T 
Saksnummer Tittel 
001/17 Eigersund kommune. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. 

Kommunestyrets vedtak den 19.12.2016 - KS-127/16. 
002/17 Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak. Kystverket, søknadsfrist 

1.mars 2017. 
003/17 Overtakelse til Eigersund Næring og Havn om salg av kommunale 

tomter. 
004/17 Salg av areal til Pelagia AS 
005/17 Brev fra Hermod Teigen AS angående leiekontrakt på Kaupanes 

industriområde. 
006/17 Et eventuelt kjøp av Tollbygget. 
007/17 Invitasjon til å delta ved Scandinavian days 30.mars - 2.april 2017 i 

Stettin 
008/17 Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap 1360 post 60 - 

utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal 
009/17 Revisjonsutalelse - prosjektregnskap utdyping ved Kaupanes 
010/17 Tømmerkai - tilskudd 
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Mer informasjon finner du her. : 
http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Utbygging-av-fiskerihavner-og-
farleder/Tilskudd-til-kommunale-fiskerihavnetiltak/ 
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Fra: Lars Kolnes 
Sendt: 10. februar 2017 15:51 
Til: Randi Haugstad 
Emne: VS: Organisering av Teknisk avdeling 
 
 
 
Referatsak til styret 
 
Lars 
 
 
 
 
 
 
 
Fra: Lars Kolnes  
Sendt: 10. februar 2017 15:49 
Til: Lars Kolnes 
Emne: VS: Organisering av Teknisk avdeling 

 
 
 
Fra: Lars Kolnes  
Sendt: 9. februar 2017 14:12 
Til: Anne Grethe Woie 
Kopi: Leif Erik Egaas 
Emne: SV: Organisering av Teknisk avdeling 

 
Hei igjen 
 
Det gikk litt fort i svingene. For ordens skyld innebærer dette for eksempel salg av Hestnes ? Følger det 
med personer fra kommunen i overtakelsen ? Hvordan er dette forslaget sett i sammenheng med 
kommunens eierstrategi ? Jeg vil drøfte dette spørsmålet med mitt styre i førstkommende møte den 
23.02.Derfor trekkes synspunktene mine til spørsmålene er besvart og styret har gitt signaler. 
 
Mvh lars 
 
Fra: Anne Grethe Woie  
Sendt: 9. februar 2017 12:57 
Til: Lars Kolnes 
Emne: SV: Organisering av Teknisk avdeling 

 
Hei 
 
Takk for tilbakemeldingen. 
 
Jeg synes for øvrig dine forutsetninger er rimelige 
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Med vennlig hilsen 

Anne-Grethe Woie, kommunalsjef 
Teknisk avdeling 

Direkte telefon: 51 46 83 01 - mobiltelefon: 932 53 264 - 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: Lars Kolnes  
Sendt: 9. februar 2017 12:48 
Til: Anne Grethe Woie 
Kopi: Tore L. Oliversen; Leif Erik Egaas 
Emne: SV: Organisering av Teknisk avdeling 

 
 
 
Hei igjen 
 
 
Jeg har ikke noen merknader til dette forslaget. Forutsetningen er at det er en dialog med ENH KF i 
forkant av nye opparbeidelser, slik at en opparbeider noe som det er etterspørsel etter. Det er og en 
forutsetning at opparbeidelse av spesielt næringstomter prioriteres slik at en har noe å selge. 
 
Mvh Lars Kolnes 
Daglig leder 
 
 
 
 
 
Fra: Anne Grethe Woie  
Sendt: 1. februar 2017 18:31 
Til: Lars Kolnes 
Emne: Organisering av Teknisk avdeling 

 
Hei 
 
Jeg viser til vår samtale i Lerviksgården for litt siden, og legger ved den delen av vår rapport som omtaler 
organisering av tomteutvikling for bolig. 
 
Jeg ønsker at du gir meg en tilbakemelding på pkt. 4. og 5. innen kort tid. 
 
Arbeidsgruppens anbefaling: 
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1. Dagens organisering av prosjektlederne videreføres.  
2. Prosjektleder for vei og utemiljøprosjekter overføres til vei og utemiljø.  
3. Det opprettes en faglederstilling i prosjektledermiljøet  
4. Eiendomsforvaltning (kjøp/salg av eiendom) organiseres sammen med tomteutvikling og inngår i 

ansvarsområdet for Stab  
5. Ansvar for salg og markedsføring av utbygde tomteområder (med infrastruktur) for bolig, 

overføres til Eigersund Næring og havn KF i tråd med tidligere vedtak.  
6. Det arbeides videre med å se på alternative måter å organisere ekspedisjonstjenesten. Dette vil 

bli videre utredet i Rådmannens omstillingsprosjekt som skal fremlegges senest september 2017 
 
 
Med vennlig hilsen 

Anne-Grethe Woie, kommunalsjef 
Teknisk avdeling 

Direkte telefon: 51 46 83 01 - mobiltelefon: 932 53 264 - 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.  

 

Side 47 av 72



EIGERSUND

Pelagia AS

EIGERSUND KOMMUNE

Eigersund næring og havn KF

Vår rot.: 16/37413 / 16/359 / rE - 611, FE - 280, FE - 265

Saksbahandler: Lars Kotnes

E-post: Iars.koIneseigersunikommune.no

Dato: 01,22.2015

Direkte telefon: Si 468065 / 481 20267

Deres ref.: /

Salg av areal til Pelagia AS
Pelagia AS med organisasjonsnummer NO 989 094 823 bekrefter at de kjøper 3478 kvadratmeter av
Eigersund kommune i forbindelse med utvidelse av bedriften, jfr. byggetil!atelse. Prisen er kr 600,-
per kvadratmeter og salgsprisen for samlet areal er kr2 086 800,-. Faktura ettersendes,

Betingelsene for salget er som følger:
1) Kjøper betaler alle omkostninger ved fradeling, oppmåling og overskjøting av arealet. Dette

skjer ved at gebyrer blir lagt på salgsprisen det er referet til tidligere i kontrakten.
Delingsgebyr: 4000,-
Oppmålingsgebyr: 12 000,-
Tinglysnirig: 525,-

2) Kjøper betaler alle merkostnader for lSPS, som utbygging av arealet medfører.
3) Det forutsettes at kjøper bekoster opparbeidelse av ny offentlig veianlegg inkludert

snuhammer, og eventuelt flytting gatebelysning, i henhold til pågående reguleringsarbeid.
Opparbeidelsen skal skje i henhold til vedtatt veinormal for Eigersund kommune.

4) Veien må opparbeides fra krysset og i full lengde langs tomtegrensen til gnr. 8 bnr. 393, og
helt frem til der veien stopper på vedlagt datert kart.

5) Eigersund kommune som selger står ikke ansvarlig for offentligrettslig forhold vedrørende
bruk og bebyggelse av arealet.

6) Eiendommen kjøpes som den er/fremstår pr. dags dato.
7) Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens beskaffenhet. Eigersund kommune erklærer

imidlertid at man ikke kjenner til forhold som har betydning for grunnens utnyttelse til det
formål grunnen er ervervet til, nemlig bebyggelse.

8) All opparbeidelse som skal foretas av kjøper må være fullstendig avsluttet og godkjent før
brukstillatelse til bygg på eiendommen gis.

Samlet beløp for kjøp av arealet er kr2 103 325,-. Omkostningene knyttet til betingelse.ie betales
etter egen faktura.

vedegg: Kart

post@eige’su nd ..komn ne.no
www.eigesund.komrrune.no

Styre leder
agne Haugstad

Besøksadresse:
Postad raste:
E-poatadresse:
Internett:

Telefon:
Telefaks:
Org. nr.
vår ref.:

944 496 394
16/17413
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Fra: Lars Kolnes 

Sendt: 17. januar 2017 11:39 

Til: Arkiv 

Emne: VS: 16/37413 Salg av areal til Pelagia AS 

Vedlegg: scanner_bergen@pelagia.com_20161202_101334.pdf 

 

 

 

Fra: Leif Erik Egaas  
Sendt: 2. desember 2016 11:28 

Til: Lars Kolnes 

Emne: VS: 16/37413 Salg av areal til Pelagia AS 

 

 

 

Fra: Egil Magne Haugstad [<mailto:emh@pelagia.com>]  

Sendt: fredag 2. desember 2016 10.37 
Til: Randi Haugstad; Leif Erik Egaas 

Kopi: Bjørn Kjetel Sirevåg; Magnus Strand; Rolf Andersen 

Emne: SV: 16/37413 Salg av areal til Pelagia AS 

 

Vedlagt følger signert avtale.  Vennligst returner et eksemplar til oss. 

 

Vi har lagt til grunn i forståelsen av punkt 3) at forlengelse av veien frem til nytt ISPS punkt i tråd med 

tegning ikke innebærer en økning av dagens standard (jfr. begrepet «vedtatt veinormal for Eigersund 

kommune»).  Inkludert i denne forståelse gjelder selvsagt at belysningskravet ikke endres fra det som 

er i dag på denne veien. 

 

Videre mener vi at det ikke kan være nødvendig å asfaltere «snuhammer».  Den skal jo bare benyttes 

av biler som ikke har noe ved ISPS porten å gjøre.  Vi må forsøke gjennom skilting å redusere dette 

antallet. 

 

I punkt 8) legger vi også til grunn at brukstillatelse til bygg gis i henhold til normale prosedyre av 

bevilgende myndigheter.  Vi legger til grunn at Eigersund Næring og Havn KF selv tar kontakt underveis 

i prosessen dersom man har innsigelser på utførelsen av punkt 2) og 3).  Om slike momenter ikke 

kommer underveis etter hvert som arbeidet skrider frem, må vi legge til grunn at det ikke kan påvirke vår 

brukstillatelse og forsinke at vi tar i bruk eiendommen til verdiskapning. 

 
Best regards 
  
Egil Magne Haugstad 
CEO 
Mobile: +47 901 66 147 
egil@pelagia.com <mailto:egil@pelagia.com> 
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Pelagia AS • N-5003 Bergen • NORWAY  
Phone: +47 57 84 44 00 •  www.pelagia.com <http://www.pelagia.com/> 
 
 

Fra: Randi Haugstad [<mailto:randi.haugstad@eigersund.kommune.no>]  
Sendt: 1. desember 2016 15:29 
Til: Egil Magne Haugstad <emh@pelagia.com <mailto:emh@pelagia.com>> 
Emne: 16/37413 Salg av areal til Pelagia AS 
 

Dette er en oversendelse fra Eigersund kommune. Vennligst se vedlegg. 
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Region Kystverket Vest 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Eigersund kommune 
Postboks 580 
 
4379 EGERSUND 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/798-6 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Rita Svendsbøe 

Dato: 
17.01.2017 

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap 1360 post 60 - utdyping i sjø ved 
tidligere Hovland ferjeterminal - Eigersund kommune - Rogaland 
 
Vi viser til søknad fra Eigersund kommune om tilskudd til utdyping i sjø ved tidligere 
Hovland ferjeterminal i Eigersund kommune. Søknaden er datert 01.03.2016 og det er 
ettersendt dokument med e-post datert 29.04.2016.  
Søknaden er innvilget og tilskudd på inntil kr. 2 325 000,-, som utgjør 50% av godkjent 
prosjektkostnad, er tatt med i statsbudsjettet for 2017. Tilskuddsgrunnlaget er beregnet av 
prosjektets nettokostnader, det vil si eks mva. 
Vedlagt følger tilsagnsbrev for prosjektet. Vi ber om at signert bekreftelse på aksept av 
vilkårene for tilsagnet (siste side i tilsagnsbrevet) returneres Kystverket innen 01.05.2017. 
Sammen med aksepten skal kommunen sende framdriftsplan for prosjektet samt sitt 
budsjettvedtak som beskriver kommunens finansiering av den kommunale egenandelen.  
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Rita Svendsbøe 

 
 
 
 
 

senioringeniør  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Eksterne kopimottakere: 
Multiconsult AS    
Eigersund Næring og Havn KF v/Lars Kolnes                                                                       

 
 
Vedlegg: Tilsagnsbrev – Statsbudsjettet kap 1360 post 60 – utdyping ved tidligere Hovland ferjeterminal – 
Eigersund kommune   

Vest
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Fra: Rita Svendsbøe <rita.svendsboe@kystverket.no> 
Sendt: 17. januar 2017 11:26 
Til: Post Eigersund kommune 
Kopi: Multiconsult AS; Lars Kolnes 
Emne: Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap 1360 post 60 - utdyping i 

sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal - Eigersund kommune - 
Rogaland 

Vedlegg: Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap 1360 post 60 - utdyping i 
sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal - Eigersund kommune - 
Rogaland.PDF; Tilsagnsbrev - tilskudd over statsbudsjettet kap 1360 
post 60 - utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal - Eigersund 
kommune - Rogaland.PDF 

 

Hei, 

 

Se vedlagte dokumenter. 

 

   

Hilsen 

Rita Svendsbøe 

senioringeniør, maritim infrastruktur 

Regionkontor Vest 

KYSTVERKET  

Tlf: 52 73 32 26 / 900 98 170 

Sentralbord: 07847 

www.kystverket.no <http://www.kystverket.no/>  
Kystverkets visjon er å utvikle kysten og  
havområda til verdens sikreste og reneste  
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Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet  
kap. 1360 post 60 for 2017 

 til prosjektet utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal i 
 EIGERSUND KOMMUNE   

 
 
Fiskerihavn    : Hovland, Egersund 
Kommune    : Eigersund 
Fylke     : Rogaland 
Organisasjonsnummer  : 944 496 394 
Bank-/postgirokontonummer : 3270 07 00444 
Tilskuddsgrunnlag  : 4 650 000,- 
Tilsagnsbeløp   : 2 325 000,- 
Planlagt utbetalt   : 
 2017    :2 325 000,- 
 
I samsvar med søknad og innvilget tilskudd over statsbudsjettet for 2017 kap. 1360 
post 60 oversendes herved tilsagnsbrev for deres prosjekt ved tidligere Hovland 
ferjeterminal, Egersund.  
 
Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og 
oversendes Kystverket innen 1.mai d.å.  
 
Det vises til kommunens søknad datert 01.03.2016 og 29.04.2016 om statlig tilskudd 
til utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal i Egersund. Tiltaket ble tatt opp til 
finansiering gjennom St.prp. nr. 1, Samferdselsdepartementet for i år, med et tilskudd 
på 50 % av de tilskuddsberettigede kostnadene, begrenset oppad til kr 2 325 000,-. 
Tilsagnet er knyttet opp mot følgende tiltak:  
 
Utdyping 
 
1. Byggeplasskostnader/rigg og drift kr.    950 000,-  
2. Undervannssprenging   kr.    116 000,-  
3. Mudring         kr. 1 217 000,-  
4. Øvrige entreprisekostnader  kr. 1 017 000,-  
5. Miljøundersøkelser    kr.   100 000,-  
6.  Oppmåling Kartverket   kr.   100 000,-  
7. Uforutsett     kr.     650 000,-     
8. Planlegging/prosjektering   kr.     500 000,-  
 
SUM GODKJENT KOSTNAD/INVESTERING  KR 4 650 000,-  
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Finansieringsplan: 
 
Statsbudsjettets kap. 1360 post 60   kr. 2 325 000,-. 
Kommunal egenandel     kr. 2 325 000,-. 
Sum finansiering      kr. 4 650 000,-. 
 
  
VILKÅR FOR TILDELING AV STATSMIDLER FRA KAP. 1360 POST 60 
Følgende vilkår er fastsatt i henhold til retningslinjer for tilskudd til kommunale 
fiskerihavnetiltak, Retningslinjer for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak, Statsbudsjettets 
kap. 1360 Kystverket post 60 - Tilskudd til kommunene: 
 
1.0 Vilkår 

 
1.1 Utbyggingen skal utføres i samsvar med søknaden inkl. vedlegg. 

Tiltaket skal utføres med kommunen som byggherre og under forsvarlig 
stedlig byggekontroll. Kommunen skal innen 1. mai d.å. oversende 
signert bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn (siste side) til 
Kystverket sammen med kommunens budsjettvedtak der finansiering 
av kommunal egenandel for prosjektet framgår. Sammen med aksept 
skal kommunen oversende en fremdriftsplan for prosjektet som 
inneholder kvartalsvis rapportering og tidspunkt(er) for utbetalinger. 
Prosjekteier skal i ettertid rapportere til Kystverket i henhold til denne 
planen. Dersom Kystverket ikke har mottatt underskrevet tilsagnsbrev 
innen 01.05 d.å. trekkes tilsagnet i sin helhet tilbake uten nærmere 
varsel.  

 
1.2 Tilsagnet er gyldig til 30.11.2017. Det kan søkes om inntil ett års 

forlengelse av tilsagnets gyldighet. Søknad om forlengelse må sendes 
Kystverkets sentrale postmottak innen 1.september samme år som 
tilsagnets gyldighet utløper. Tilsagn som ikke er sluttrapportert innen 
30.11.2017 bortfaller og kan ikke påregnes utbetalt. 
 

1.3 Anlegget skal eies av kommunen, eller gjennom tinglyst avtale 
disponeres fritt av kommunen for den bindingstid som er angitt i 
vilkår 1.5. Ved tilskudd til kaianlegg skal kaien kunne  
benyttes av alle fiskefartøy etter de havneregler kommunen fastsetter. 

 
1.4 Reguleringsplan skal sikre bruk av arealene i samsvar med anvendelse 

av målrettet virkemidler. Arealformålene skal ha hensiktsmessige 
bestemmelser knyttet til fiskerivirksomhet. 

 Godkjent reguleringsplan sendes Kystverket så snart den 
foreligger og senest samtidig med første anmodning om 
utbetaling. 

 
1.5 Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidene. Regnskapet skal 

settes opp slik at det kan sammenliknes både med kostnadsoverslaget 
som ligger til grunn for statstilskuddet og de enkelte postene som er 
tilskuddsberettiget i henhold til retningslinjene. Regnskap satt opp ihht. 
tabell 1 på side 4 skal oversendes Kystverket for godkjenning ved 

Side 59 av 72



3

utbetalingsanmodninger. Utbetaling gjennomføres ikke før regnskapet 
er i henhold til tabell 1. 

 
Når tiltaket er ferdig etablert skal regnskapet i sin helhet 
revisorbekreftes. Uten slik bekreftelse er utbetaling av tilskudd 
avgrenset til 75 % av tilskuddsbeløpet. Dersom prosjektet ikke er fullført 
ihht. søknad, til oppgitt kostnad, eller inneholder poster som ikke er 
tilskuddsberettiget, vil Kystverket redusere tilskuddet. Revisor skal ha 
tilgang på alle relevante dokumenter, deriblant tilsagnsbrev, eventuelle 
utbetalingsanmodninger, timelister og bilag. Revisorbekreftelsen skal 
inneholde følgende avtalte kontrollhandlinger  
 
1. Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden 
(dersom denne er spesifisert) 
2. Eventuelle avvik fra godkjent kostnadsoverslag kommenteres 

 
1.6 Tilsagnet vil kunne bortfalle helt eller delvis dersom støttemottaker uten 

skriftlig forhåndssamtykke fra Kystverket, endrer planene som ligger til 
grunn for tilsagnet. Dersom prosjektet finansieres rimeligere enn 
forutsatt, vil Kystverket redusere sin finansieringsandel forholdsmessig. 

   
1.7 Kystverket har til enhver tid adgang til å iverksette kontroll for å påse at 

vilkårene for statstilskuddet overholdes. Dette følger av 
bevilgningsreglementet i Staten § 10 andre ledd. Riksrevisjonen kan av 
eget tiltak iverksette kontroll med at tilskuddsmidler brukes etter 
forutsetningene. Dette følger av Riksrevisjonsloven § 12. 

 
1.8 Ved salg eller overdragelse av anlegget eller tilhørende arealer tilknyttet 

anlegget uten at Kystverket har gitt tillatelse, kan Kystverket kreve 
tilbakebetaling av tilskuddet helt eller delvis. (jf. vilkår 1.3 og 1.5) 

 
1.9 Omtale av prosjektet: ved omtale av prosjektet i media, eller på 

støttemottakers hjemmeside eller lignende skal det opplyses at 
Kystverket har støttet prosjektet. Logo kan enten lastes ned på 
www.kystverket.no (prosjektet er realisert/finansiert med støtte fra 
Kystverket) eller oversendes av saksbehandler. Logoen skal benyttes i 
skriftlig omtale av prosjektet. 

 
 
2.0  Dokumentasjon for utbetaling 
 

For å få utbetalt tilskuddet må støttemottaker skriftlig kontakte Kystverkets 
regionkontor og sende inn følgende dokumentasjon: 
- Skriftlig rapport som beskriver hvordan prosjektet er gjennomført. 
- Søknad om delutbetaling må inneholde dokumentasjon av påløpte 

tilskuddsberettigede kostnader. Delutbetaling foretas ikke før vedtak om 
fullfinansiering er skriftlig dokumentert. Slik dokumentasjon skal følge som 
vedlegg ved retur av undertegnet bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn. 
Rapportering av påløpte kostnader skal fylles ut ihht. tabell 1 på side 6. 

- Reguleringsplan for området som samsvarer med formålet med bruk av 
anlegget (før første utbetaling). 
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- Oppmåling ved Sjøkartverket for endret innsegling eller bunntopografi. 
- Bekreftelse på at kommunen formelt står som anleggseier / rettighetshaver. 
- Revisorbekreftet regnskap (ved sluttutbetaling) og kostnadsoppsett som 

kan sammenlignes med planene som ligger til grunn for tilsagnet. 
Regnskapet i sin helhet skal oppbevares av støttemottaker og skal kun 
oversendes Kystverkets regionkontor på forespørsel. 

- Eventuelle tillatelser etter Plan- og bygningsloven og Havne- og 
farvannsloven skal legges ved utbetalingsanmodning.  

- Ferdigattest for tiltaket skal vedlegges. 
 

 
3.0 Utbetaling og sluttkontroll 
  

- Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn(dersom dette ikke er levert tidligere). 
Fremdriftsplan inkl. plan for utbetalinger for prosjektet sendes Kystverket innen 
1.05.2017  

- Tildelt tilskudd over 500.000,- kan utbetales i to utbetalinger med en 
delutbetaling og en sluttutbetaling. Delutbetalingen skal stå i forhold til 
prosjektets fremdrift innenfor 75 % av tilskuddsrammen. 

- Når arbeidet er fullført, vilkårene er oppfylt og anlegget er besiktiget av 
Kystverkets regionkontor vil sluttutbetaling kunne finne sted. 

 
 
Økonomirapportering 
 
Tabell som skal benyttes ved utbetalingsanmodninger ( Post og budsjett fylles ut av 
saksbehandler i forhold til type prosjekt og godkjente kostnader): 
Tabell 1: 
 
Post Budsjett Regnskap Merknad 
    
    
    
    
    
    
    
    
Sum    

 
 
Fremdriftsplan/milepælsplan (forslag):  

Beskrivelse: Kommentarer: Dato: 
Utlysing av anbud   
Oppstart   
Anleggsperiode   
Oversende reg.plan   
Sluttrapport inkl 
dybdekontroll 

  

Utbetaling   
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BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN 
 

Prosjekt:    Utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal 

Prosjekteier:   Eigersund kommune    

Organisasjonsnummer:  944 496 394 

Beløp:    2 325 000,- 

Saksnr:    2016/798 
 
 
 
 
Jeg bekrefter på vegne av Eigersund kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre 
prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.  
 
 
 
 
 

 
 

----------------------------------------------- 
Sted, dato og Signatur 
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Vår saksbehandler :   Vår dato: Vår referanse: Side: 
Edith Sætrevik 09.12.2016  1 av 1 

 Kopi til: 

tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no 
inger.marie.ege@eigersund.kommune.no 

Eigersund Næring og Havn KF 

v/ Lars Kolnes 

lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

 

 

REVISJONSUTTALELSE – PROSJEKTREGNSKAP UTDYPING VED KAUPANES-     

EIGERSUND KOMMUNE                        
 

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og gjengitt nedenfor vedrørende 

prosjektet Utdyping ved Kaupanes. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte 

kontrollhandlinger». Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 

rapporteringen. 

 

Totale utgifter for prosjekt Utdyping ved Kapanes er på kr 3 290 925. 

 

Vi har kontrollert at: 

 

 utgifter er påløpt innenfor prosjektperioden 01.04.2015 - 30.11.2016 

 belastede utgifter er aktuelle for prosjektet, at utgifter er registrert i riktig regnskapsperiode og 

med riktig beløp 

 det endelige prosjektregnskapet  er satt opp iht. godkjent kostnadsoverslag 

 

Våre kontroller avdekket ingen avvik. 

 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med 

revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at rapporten ikke inneholder vesentlige 

feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i 

samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert. 

 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt og til deres 

informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten er kun ment å skulle distribueres til 

anleggseier og Kystverket og distribusjon utover dette må skje i samsvar med offentlighetslovens 

bestemmelser.  

 

 

Stavanger,  09.12.2016 

Rogaland Revisjon IKS 

 

 

 
Cicel T. Aarrestad 

Revisjonsdirektør/ 

statsautorisert revisor 
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Fra: Tore L.  Oliversen 
Sendt: 16. januar 2017 09:03 
Til: Arkiv 
Emne: VS: eigersund havn - bekr  
Vedlegg: sign ISRS 4400 Eig nær utdyping (1).pdf 
 
Hei 
Er dette dokument i arkivet? 
 
Med vennlig hilsen 
  
Tore L. Oliversen 
Kommunalsjef økonomi 
Eigersund kommune 
Telefon direkte: 51 46 80 41 - Mobiltelefon: 900 67 425 - Sentralbord: 51 46 80 00 
 
www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
All epost 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 offentlighetsloven. Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke tillatt å bruke 
e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. personopplysningsloven.  
 
Fra: Cicel T. Aarrestad [<mailto:caarrestad@rogaland-revisjon.no>]  

Sendt: 9. desember 2016 16:07 

Til: Lars Kolnes 
Kopi: Tore L. Oliversen; Inger Marie Ege; Edith Sætrevik; Annebeth Melhus Mathiassen 

Emne: eigersund havn - bekr  

 
 
 
Med hilsen  
Rogaland Revisjon IKS  
 
Cicel T. Aarrestad  
Revisjonsdirektør/statsaut. revisor 
Lagårdsveien 78 
4010 Stavanger  
caarrestad@rogaland-revisjon.no <mailto:caarrestad@rogaland-revisjon.no> 
Tlf +47 905 79 755 eller 519 14 071 
 
Klikk her dersom du ønsker å motta våre nyhetsbrev 
<http://www.rogaland-revisjon.no/Motta-vart-nyhetssbrev.aspx> 
 
 

 Tenk miljø - ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig! 
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Fra: Hans Petter Tønnessen 
Sendt: 17. februar 2017 09:21 
Til: Randi Haugstad 
Emne: VS: eksempel på skisse, søknad og bruksavtale 
Vedlegg: Tinglyst erklæring Dragkaia januar 2014.pdf; Tinglyst bruksrett Håhjem 

kai.pdf 
 
Hei Randi! 
 
Jeg har visket ut de «ikke offisielle» vedlegga i denne e-posten. Hvis du går inn på 
:https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/tommerkaier#soeknadsprose
dyre-og-behandling 
<https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/tommerkaier> 
Og finner tømmerkaier, vil du kunne finne de nødvendige opplysninger! 
 
Lykke til! 
 
Mvh 
 
Hans-P 
Fra: Helge Kårstad [<mailto:helge@kystskogbruket.no>]  
Sendt: 12. februar 2017 19:07 
Til: leif.arne.hellvik@multiconsult.no <mailto:leif.arne.hellvik@multiconsult.no> 
Kopi: Stein Bomo; Hans Petter Tønnessen; Lars Slåttå  
Emne: eksempel på skisse, søknad og bruksavtale 

 

Hei igjen ! 
 
Vedlagt 2 tidlegare søknader og ei skisse ; Eikefjord og Namsos. (send IKKJE desse vidare til andre enn 
dei som jopbbar med dette….dei er i utgangspunktet ikkje offisielle ) 
Legg også ved to bruksavtaler. Desse må stort sett kopierast, - men de må IKKJE sende dei til tinglysing 
før de har fått eit eventuelt tilsagn om tilskot. I søknaden viser de berre til at de vil tinglyse ein slik 
bruksavtale der de har lagt inn rette namn.. 
 
Sjå ellers 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/tommerkaier#soeknadsprose
dyre-og-behandling 
<https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/tommerkaier> 
Fristen er tidlegast 1. april, - endeleg dato vil komme snart. 
 
Kopi til Stein Bomo, Hans Petter Tønnesen og Lars Slåttå som kan hjelpe til med skogdataene m.m. . Det 
er viktig at desse viser utvikling fram til 2040, - det er desse tala dei fleste har lagt til grunn. 
Det vil elles vere viktig å få gode uttaler om støtte frå Nortømmer, A-T Skog og sjølvsagt Vestskog. 
 

Eg kan bistå om det er noko du/ de lurer på ! 
 
Helge 

Side 65 av 72



Side 66 av 72



Side 67 av 72



Side 68 av 72



Side 69 av 72



Side 70 av 72



 

Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  16.02.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/100 
Journalpostløpenr.: 17/5964 

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

Politisk sekretariat 
ENHET 
Randi Haugstad 
Politisk sekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
005/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

23.02.2017 

 
 
Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havn KF møte 23.02.17 
 
 
 
Spørsmål og orienteringer: 
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Styrets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 
Politiske oppnevnte medlemmer  
Leder Leif Erik Egaas (H) 
Nestleder Frank Emil Moen (AP) 
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) 
Medlem Helene Rodvelt (V) 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 
2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) 

 
 
Brukerrepresentanter 
Medlem Harald Røkenes 
Medlem Liv Fredriksen 
Medlem Siri Skaar Stornes 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Siv Grure 
2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad 

 
 
Ansattes representant 
Medlem Kjetil Lycke Bodal 
 

Vararepresentant 
Varamedlem Ove Romslo 
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