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Fastsetting av planprogram for revidering av kommuneplanen for 
Eigersund kommune 2017 - 2030 
 

Sammendrag: 
Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel for perioden 2017 
– 2030 har vært til offentlig ettersyn. Hovedhensikten med planprogrammet er å redegjøre for den 
kommende planprosessen, samt fastsette utredningsprogrammet for kommuneplanen. Vedtatt 
planprogram legger premisser for videre arbeid med kommuneplanen. 
 
Det er kommet inn flere merkander som har medført at en har foretatt justeringer og presiseringer i 
planprogrammet. Dette gjelder bl.a. i forhold til tema, presisering av planprosessen herunder 
detaljering av temamøter som skal gjennomføres utover høsten, satsingsområder under kommunen 
som organisasjon er justert i tråd med arbeidsgiverpolitikken m.m. En har ikke vurdert enekltareal, 
da dette er en del av det videre arbeidet med arealdelen og må følge formkravene i plan og 
bygningsloven.  
 
Planprogrammet fastsetter rammer og premisser for planarbeidet, klargjøre formålet med 
planarbeidet, beskriver utbyggingsstrategier og alternativer samt opplegg for informasjon og 
medvirkning. Videre skal den redegjøre for nødvendige utredninger som må gjøres.Formålet med 
arbeidet er å lage en kommuneplan der samfunnsdelen og arealdelen henger godt sammen og som 
møter de utfordringer Eigersund samfunnet står ovenfor på kort og lang sikt. Samtidig skal en 
gjennom planarbeidet ivareta nasjonale og regionale føringer. Nye byggeområder i planen er 
underlagt krav om konsekvensutredning og planprogrammet sier hvilke temaer 
konsekvensutredningen av de enkelte fremtidige utbyggingsområdene skal vurderes mot. 
 
De to største utfordringene som Eigersund står ovenfor som samfunn og organisasjon vurderes å 
være den store arbeidsledigheten med de konsekvensene dette har for den enkelte, familie og 
samfunn samt omstilling som skal skje i kommunen de neste årene. For Eigersund som samfunn er 
arbeidsledigheten den helt klart største utfordringen og tilrettelegging for nye arbeidsplasser, 
aktivitet og utdanning samt sikre eksisterende arbeidsplasser vil være den viktigste oppgaven i årene 
som kommer. Samtidig skal kommuneorganisasjonen i tett samarbeid med blant annet innbyggere 
og næringsliv gjennom en svært omfattende og krevende omstilling frem mot 2020, for å tilpasse 
aktiviteten til de ressursene som en har tilgjengelig.  
 
For å få til dette, må kommunen ha et oppdatert planverk, der det er bedre samsvar mellom målene 
og strategiene i samfunnsdelen samt tiltakene i arealdelen (og i økonomiplanen). 
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Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2017-2030 blir vedtatt som 
fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §§ 11-13 og 4-1. 
 
 

Saksgang: 
Kommuneplanutvalget fastsetter planprogrammet. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Forslag til Planprogram - kommuneplan for Eigersund kommune 2017 - 2030 
Eigersund kommune har startet opp arbeidet med å revidere kommuneplanen- arealdel og 
samfunnsdel jfr. vedtak i forbindelse med budsjett/handlingsplan. Hovedhensikten med 
planprogrammet er å redegjøre for den kommende planprosessen, medvirkningsopplegg, 
utredninger, fremdriftsplan m.m. Vedtatt planprogram legger premisser for videre arbeid og prosess 
knyttet til kommuneplanen.  
 
Planprosess, medvirkning og fremdriftsplan  
En har lagt opp til en planprosess der en legger vekt på medvirkning og samråd jfr. fremdriftsplan. En 
vil bl.a. bruke kommunens hjemmeside aktivt i hele planprosessen bl.a. at en kan levere innspill 
elektronisk, høringer m.m. En vil følge bestemmelsene i PBL som gjelder varsling av oppstart, høring 
m.m.  Det vil bli lagt opp til en prosess der en vil søke å komme i kontakt med så mange aktører som 
mulig: 

· Kafedialoger i Egersund, Helleland og Hellvik 
· Temamøter med ulike aktører og bedrifter knyttet til bestemte tema herunder boligbygging, 

næringsliv og arbeidsplasser, sentrumsutvikling m.m 
· Temamøter knyttet til spesielle utfordringer/områder av kommunen herunder universell 

utforming, tema knyttet til sjøområdene herunder fiskeri og gyteområder m.m. 
· Møter med enkeltbedrifter, frivillige lag- og organisasjoner samt enkeltpersoner 
· Møter med statlige og regionale myndigheter og nabokommunene 
· Befaring av alle innspill, åpen dag, stand på f.eks. Helleland og Hellvik m.m. 

Dette må samkjøres med andre strategi- og utviklingsprosesser herunder «Omstilling 2020», både for 
å optimalisere ressursbruken og skape bedre sammenheng mellom planprosessene. Se 
planprogrammet for flere detaljer og fremdriftsplan. 
 
Struktur og oppbygging av planprogrammet 
Som en konsekvens av at Eigersund kommune er blitt en «Omstillingskommune», har en endret 
overskriften på Planprogrammet fra «Folk skaper stedene» til «Vi skaper rom for vekst!». Det er 
viktig at de prossene kommunen setter i gang fremover er samordnet og sees i sammenheng med 
hverandre.  
 
Planprogrammet er delt i åtte deler og der: 
Del 1 er en generell del som omhandler bakgrunn, lovgrunnlag og kommunens plansystem.  
Del 2 omhandler organisering, planprosess og medvirkning. Del 3 tar for seg en del statlige føringer 
for planleggingen i form av nasjonale mål og retningslinjer. I Del 4 skisserer en opp struktur og 
prinsipp som en ønsker å legge til grunn for denne revideringen. 
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I Del 5 peker en på fokusområder som en ønsker å gå nærmere gjennom i den videre planprosessen.  
I Del 6 går en kort gjennom tema som en vurderer skal være gjennomgående for planarbeidet.  
I Del 7 går en gjennom en del generelle tema som vil gjelde hele kommunen og hvilke 
prinsipp/avgrensning av tema som vil bli lagt til grunn for arealbruken i kommuneplanen, samt peke 
på utfordringer som skal løses ved denne revideringen. I Del 8 er det pekt på nødvendige utredninger 
som en vurderer bør gjøres i forbindelse med revideringen.Gjennomfølringen av disse vil bli prioritert 
etter hvilke ressurser som er tilgjengelig. 
 
Foreløpige struktur og prinsipp, gjennomgående tema og fokusområder 
En har laget en foreløpig skisse for struktur og ulike tema og fokusområder som en i utgangspunktet 
vurderer kan være aktuelle å arbeide med i den videre planprosessen. Temaene under kommunen 
som organisasjon er endret i forhold til høringsutkastet som et resultat av arbeidet med 
arbeidsgiverpolitikken. Del 1 i arbeidsgiverdokumnetet vil bli innarbeidet i kommuneplanens tekstdel 
og vil utgjøre «Kommuneplanens samfunnsdel - kommunen som organisasjon». Forslag til denne 
delen er utarbeidet av en partssammensatt gruppe hvor en har fått innspill fra ledere, tillitsvalgte og 
annet nøkkelpersonell underveis i prosessen. Det har blitt gjennomført egen prosess knyttet til dette, 
der det bl.a. er gjennomført kafedialog med alle kommunale ledere samt tillitsvalgte. Forslaget er nå 
sendt ut på høring til tillitsvalgte og ledere før arbeidsgiverdokuemntet skal til politisk behandling i 
juni 2017. I forbindelse med Omstilling 2020 bidrar Arbeidsgiverstrategien til at vi arbeider i tråd med 
de pågående omstillingsprosesser. Før høringen er målet for organisasjonen som følgende:  
 

Eigersund kommune er en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringsevne. 
 
Satsningsområdene som har kommet frem så langt i prosessen er: 
 
• Helsefremmende arbeidsplasser 
• Stolte og myndiggjorte medarbeidere 
• God ledelse 
 
Den videre planprosessen vil avklare om og i hvilken grad disse vil temaene vil bli innarbeidet i det 
endelige forslaget til kommuneplan.   
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Eigersund kommune har «Sammen for alle» som visjon, og i dette ligger at en ønsker å være en 
kommune som ivaretar alle sine innbyggere. I dette ligger også at den enkelte har et selvstendig 
ansvar for seg og sitt liv, og der summen av alle sin innstas bidrar til at vi får en kommune som er god 
for alle innbyggerne. Kommunen kan ikke gjøre dette alene, vi har alle et ansvar for at vi skal ha en 
god kommune å leve og bo i.  Samarbeid vil være et viktig stikkord. 
  
Lokal tilpasning bidrar til effektiv offentlig tjenesteproduksjon,og måten vi organiserer 
lokaldemokratiet i egen kommune er her viktig. Her har lokalpolitikerne et vesentlig ansvar for å sikre 
effektiv politisk styring og sørge for at forholdet til innbyggerne ivaretas på en god måte. I forholdet 
mellom kommunen og innbyggerne er det viktig at det fra kommunens side legges til rette for 
åpenhet og innsyn. For de fleste av innbyggerne er det kvaliteten på tjenestene og om kommunen 
forvalter skattebetalernes penger på en effektiv måte det som er viktig. For å få til dette krever det 
god styring og en har valgt å legge til grunn 12 prinsipp for godt lokalt styresett som et rammeverk 
rundt arbeidet med kommuneplanen og omstilling. «Tidlig innsats» må ligge som en grunnleggende 
tanke for de veivalgene kommunen gjør innen alle områder og som skal være styrende for de valgene 
kommunen gjør. Dette henger igjen sammen med å få til en best mulig utnyttelse av de ressursene 
og den kompetansen kommunen har til enhver tid.  
 
Kommunenes utøvelse av roller skal være forutsigbar og bygge opp tillitsforhold med aktører vi 
samhandler med. Vår virksomhet og samhandling med andre skal være gjenkjennbar ut fra våre 
verdier. 
 
Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet 
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan og bygningsloven. 
Den er sendt til en rekke instanser både i og utenfor kommunen til uttale. Disse har en gått gjennom 
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nedenfor. En tar kun opp til behandling uttaler knyttet til planprogrammet, andre innspill blir vurdert 
i forbindelse med videre behandling. På bakgrunn av disse uttalelsene har en justert planprogrammet 
med sikte på at en skal klare å holde seg innforbi de tidsrammer som er sagt fra kommunestyret om 
at planen skal ferdigbehandles innforbi denne valgperioden dvs. innen september 2011.  

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Fylkesmannen i Rogaland  Merknad/kommentar D 

2.  Rogaland Fylkeskommune Merknad/kommentar D 

3.  Statens Vegvesen Merknad/kommentar O 

4.  NVE Merknad/kommentar O 

5.  Fiskeridirektoratet Merknad/kommentar O 

6.  Fiskarlaget Vest Merknad/kommentar O 

7.  Direktoratet for mineralforvaltning Merknad/kommentar D 

8.  Felles brukerutvalg Merknad/kommentar D 

9.  Sirdal kommune Merknad/kommentar O 

Private merknader  Merknad/kommentar 

10.  Arkitektkontoret Stav på vegne av 
flere byggfirma 

Merknad/kommentar O 

11.  Hellvik Hus Merknad/kommentar O 

12.  Hellvik velforening Merknad/kommentar O 

13.  Arkitektkontoret Stav Merknad/kommentar O 

Merknadene er merket med J=ja, N=nei, D=delvis, O=tas til orientering og E=tas til etterretning. 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  

 

Fylkesmannen i Rogaland   Det er et godt styringsgrep at 
Eigersund kommune vil 
prioritere arbeidet med 
sanering og oppdaterring av 
eldre reguleringsplaner 
inkludert innarbeiding av 
arealformål som skal 
videreføres i kommuneplanen. 

 Støtter kommunens vurdering 
av at det er avsatt tilstrekkelig 
med boligareal i 
kommuneplanen, og at 
dersom det blir aktuelt å legge 
inn nye boligområder bør en 
ta ut andre områder som ikke 
er realisert. 

 Det vurderees fra 
Fylkesmannen at det er avsatt 
tilstrekkelig med næringsareal 
i kommuneplanen. 

 Peker på viktigheten av å ta 
vare på ressursgrunnlaget til 
landbruket gjennom et strengt 
jordvern og at 
arealdisponeringene i 

O 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 

O 
 
 
 
 

Rådmannen tar det til orientering og 
viser til at Eigersund kommune er i ferd 
med å gjennomføre et omfattende 
digitaliserings- og fornyingsarbeid for å 
få et digitalt planarkiv. I dette løigger 
også å sanere eldre planer og erstatte 
de med planer tilpasset dagens lovervk 
og situasajon i det enkelte område. 
Rådmannen viser til at det er avsatt 
mye areal for boligbygging, men en vil 
kunne vurdere nye innspill og 
sammtidig vurdere å ta ut andre 
boligområder som ev. vurderes å være 
mindre aktuelle for utbygging i 
planperioden. 
 
Rådmanenn viser til vurderingen 
ovenfor. 
 
 
Rådmannen tar uttalen til orientering 
og viser til føringene i 
planprogrammet. 
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kommuneplanen bidrar til det 
nye nasjonale jordvernmålet. 

 Vil anbefale at i forbindelse 
med tillegsnæringer i 
landbruket avgrenser områder 
med særlige reise- og 
opplevelsespotensiale og 
vurderer differensiering i 
forhold til områder der 
tradisjonelt landbruk må 
prioriteres. 

 Viktig at resultatet fra ROS-
analysen blir tatt inn i bla. 
kommuneplanen m.m. 

 Anbefaler å angi 
hovedpunktene fra tema og 
sektorplanen i 
kommuneplanens 
samfunnsdel. 

 Viktig at satstingsområdene 
fra folkehelseprofilen 
innarbeides i samfunnsdelen 
for å få juridisk forankring jfr. 
folkehelselovens §6. 

 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 
 

 
 
 
Rådmannen viser til at dette vil bli 
vurdert i samarbeid med bl.a. 
landbrukskontoret og en vil også 
arrangere et temamøte i saamrbeid 
med landbrukskontoret til høsten for 
bl.a. å ta opp denne type tema. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Rådmannen viser til at dette vil en 
arbeide videre med uten at en kan 
forskuttere resultatet av planprosessen 
nå. 
 
Rådmannen viser til at dette vil en 
arbeide videre med uten at en kan 
forskuttere resultatet av planprosessen 
nå. 
 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune 

 Det er viktig å få på plass en 
god strategisk samfunnsdel 
som legger grunnlaget for 
både arealdisponeringer og 
retningslinjer som ska tas inn i 
arealdelen. 

 Jevnt over er planprogrammet 
godt lesbart og grundig 
gjennomarbeidet. Med tanke 
på  innspill og medvirkning er 
det kanskje i overkant langt og 
detaljert. Flere tema i 
kapittel 7 kunne vært direkte 
koblet inn under tema i 
kapittel 5, eller i hvert fall fått 
en henvisning til hvor det står 
mer om et tema for 
lesbarhetens skyld. 

 En bør supplere oversikt over 
regionale planer. 

 Det ser ut for å være laget et 
betydelig 
medvirkningsopplegg, men 
dette er forholdsvis tynt 
beskrevet. Opplegget for 
medvirkning rundt barn og 

J 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
J 
 
 
 
 
 
 

Tas til orientering og viser til at dette er 
noe av hovedhensikten med å revidere 
hele kommuneplanen nå. 
 
 
 
Tas til orientering. Det er vist 
henvisninger mellom kap. 5 og kap. 7 i 
det justerte planprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er gjort i det reviderte 
planprogrammet. 
Rådmannen viser til at dette er 
presisert og tydeliggjort i endelig 
utkast til planprogram bl.a. i forhold til 
temamøter m.m.. Barn og unge er 
absolutt med jfr. kartlegging av 
barnetråkk som er en del av 
planarbeidet der skolene er innvolvert. 
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unge ser imidlertid ut til å 
være godt, og det samme 
gjelder involvering av 
folkevalgte. Vi forutsetter at 
folkehelsekompetanse er tett 
medvirkende i utarbeidelsen 
av planen siden dette er et av 
de gjennomgående temaene i 
planarbeidet. 

 Eigersund legger til grunn at 
ved motstrid skal vedtatte 
reguleringsplaner gjelde foran 
ny kommuneplan. Dette er 
motsatt prinsipp av det som 
ellers gjelder. For at dette skal 
fungere godt fordrer det at 
kommunen har full kontroll og 
ikke gjør arealdisponeringer i 
strid med gjeldende 
reguleringsplaner. 

 Kommunen vil gjennom 
arbeidet med 
kommuneplanen sanere 
uaktuelle reguleringsplaner, 
eller la kommuneplanen 
erstatte gamle 
reguleringsplaner helt eller 
delvis. Dette vurderes som et 
svært positivt grep, og 
kommunen skal også ha 
skryt for at man ved nye 
reguleringsplaner de siste 
årene har sikret denne type 
opprydning i gamle 
reguleringsplaner. 

 Fylkesrådmannen støtter 
viktigheten av at dette 
arbeidet blir gjort grundig, 
ikke minst at nytt 
sentrumsområde ikke har en 
vesentlig negativ påvirkning 
på dagens sentrum. 

 Fylkesrådmannen oppfordrer 
kommunen til å se på 
kommuneplanen som en 
strategisk plan for å legge til 
rette for samfunns- og 
næringsutvikling. Kommunen 
må  se dette i sammenheng 
med de regionalpolitiske mål 
og planer innenfor disse 

 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkehelse er innvolvert 
 
 
 
 
 
 
 
En vil vurdere dette næremere i den 
videre planprosessen, en har gjort slikt 
i næremre 15 år og har hatt gode 
erfaringer med dette. En vil kunne ta 
en næremre dialog i forhold til 
alternativ og hva som kan gjøres i den 
forbindelse i løpet av høsten. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En deler denne oppfatningne og er noe 
av det som en vil legge vekt på i det 
viodere planarbeidet. 
 
 
 
 
Tas til orientering og enm vil ha en 
videre dialog med rogaland 
fylkeskommune i forhold til dette. 
Viser her til at en også skal ha egne 
temamøter knyttet til næring hvor 
næringsforeningen vil bli innvolvert. 
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temaene, hvor det satses på 
mat og bioøkonomi og 
attraktive byer, tettsteder og 
reisemål. 

 Det er positivt at kulturliv 
sammen med handel 
omtales som den viktigste 
rammen for sentrums 
attraktivitet.  

 Videre er det også viktig og 
positivt at kulturaktiviteter 
ses i sammenheng med barn 
og unge, og at denne 
målgruppen skal bli hørt og 
ivaretatt i kommunens 
samlede virksomhet, alt i fra 
arealplanlegging for gode 
fysiske oppvekstmiljø til 
tilrettelegging for 
fritidsaktiviteter og 
tjenesteyting for øvrig. 

 Vi savner også en omtale av 
kultur- og idrettslivet i 
kommunen ut over dette, 
med status, eventuelle 
utfordringer og muligheter. 
Kan for eksempel en 
undersøkelse av kulturbruk i 
befolkningen være 
interessant for kommunen? 
Dette er gjennomført flere 
steder i fylket, og kan også 
gjøres i samarbeid med de 
andre Dalane-kommunene. 

 Det er viktig at 
kommuneplanen viser til 
hvordan hensynet til 
kulturminner og kulturmiljø vil 
ivaretas både jf. plan- og 
bygningsloven, 
kulturminneloven og øvrige 

nasjonale føringer. Det må i 
tillegg lages generelle 
bestemmelser, som sammen 
med hensynssonene sikrer 
kulturminnene både på land 
og i sjø et tilstrekkelig vern. 
Fylkesrådmannen bidrar 
gjerne til å formulere slike 
bestemmelser. 

 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En «undersøkelse av kulturbruk i 
befolkningen» vil absolutt  være 
interessant for kommunen og gjerne i 
samarbeid med de andre Dalane 
kommunen. En vil sende en hevnedelse 
til Rogaland Fylkeskommune om de 
kan ev. bistå i en slik arktlegging. Dette 
kan også benyttes i forbindelse med 
utarbeiding av kulturplan for eigersund 
kommune. 
 
 
 
 
Tas til orientering og viser til at en har 
en god praksis for å sjekke og markere 
denne type verdier i planakrt og 
bestemmelser. Dette vil bli tatt opp 
med Rogaland fylkeskommunes 
kulturavdleing som en del av det videre 
planarbeidet. 
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Kommuneplanen bør derfor 
stille krav om at alle 
søknadspliktige tiltak i sjø 
skal forelegges 
kulturminnemyndighetene. 

 Vi vil oppfordre til at 
kommunen fremmer 
kommuneplanen for 
diskusjon i regionalt 
planforum i forkant av 
offentlig ettersyn. For at 
dette skal gi et best mulig 
resultat er det en fordel om 
dette gjøres når planen 
nærmer seg ferdigstillelse, 
men med tid nok før den 
sendes på høring til at det 
kan gjøres endringer basert 
på tilbakemeldinger. Dette 
vil forhåpentligvis kunne 
avklare eventuelle 
konfliktfylte 
arealdisponeringer og gi 
innspill til forbedringer både 
i samfunnsdel og arealdel. 

 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En legger opp til å legge et utkast til 
arealdel frem for «Regionalt 
planforum» før planen skal til 1. 
gangsbehandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Statens Vegvesen  Ingen 
merknad/kommentar på 
næværende tidspunkt. 

O Rådmannen tar uttalen til orientering 
og viser til at SVV påpeker i møte at 
kommunen må legge føringene i 
«Rammeplan for avkjørsler og 
byggegrenser på riks- og fylkesvegene» 
til grunn ved vurdering av innspill til 
kommuneplanen . 

4.  NVE  Det er positivt at flom- og 
skredfare er planlagt 
innarbeidet som hensynssone 
i temakart i kommuneplanen. 
NVE legger til grunn at 
naturfarer som flom og skred 
skal vurderes og begrunnes 
for alle nye byggeområder der 
dette er aktuelt. 

 NVE anbefaler følgende 
prinsipp for vurdering av 
naturfare på ulike plannivå 
den gjennom 
kommuneplanen identifiserer 
potensiell fareområder og der 
kommunen må styre 
utbygging utenom potensielt 
farlige områder. 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette vil bli ivaretatt i tråd med de 
føringene NVE har lagt til grunn. 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen viser til at dette vil blir lagt 
til grunn og er i tråd med gjelende 
praksis samt kommuneplanen for 
Eigersund kommune. 
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 I utgangspunktet bør elver og 
bekker få tilstrekkelig rom for 
sin naturlige utvikling ved at 
det ikke blir bygget i områder 
utsatt for vassdragsrelatert 
fare. Flomvannføringen i små 
nedbørfelt og kystvassdrag er 
forventet å øke med minst 
20%. NVE anbefaler at det 
innføres hensynsoner langs 
vassdragene i kommunen, der 
det stilles 
vilkår/restriksjoner om bruk 
og drift. Bredden kan 
differensieres med for 
eksempel 50-100 meter langs 
større vassdrag og 20 meter 
for små bekker. 

 Det er positivt at 
planprogrammet omtaler 
grunnvann og den verdien 
dette representerer. 

 NVE ser det som viktig at 
kommunen har hensynssoner 
og gode bestemmelser etter 
plan- og 
bygningsloven. Arealer som 
kan være utsatt for flom, 
erosjon eller skred skal, 
uavhengig av arealbruk, 
avmerkes på kartet som 
hensynssone, jf. pbl § 11-8, og 
tilknyttes bestemmelser som 
forbyr eller setter vilkår for 
bygging og tiltak. Som 
minimum må kommunen 
innarbeide hensynssone der 
fareområder overlapper med 
eksisterende eller fremtidig 
bebyggelse. Arealer som ifølge 
konsekvensutredning og ROS-
analyse er utsatt for flom-, 
erosjon- eller skredfare må 
vises som hensynssone i 
planen. 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen  viser til at en har 
diffenensiert forvaltnting av 
vassdragene allerede som er i tråd med  
uttalen fra NVE. Dette vil bli videreført 
i forbindelse med denne revideringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen tar dette til orientering. 
 
 
 
Rådmannen legger dette til grunn i 
forbindelse med utarbeiding av kart og 
bestemmelser samt vurdering av 
innspill. Det vil også bli lagt frem for 
NVE for diskusjon i løpet av høsten 
2017. 

5.  Fiskeridirektoratet  Har forventninger til at den 
kommunale planleggingen 
legger til rette for å sikre 
fiskeri- og havbruksnæringens 
langsiktige arealbehov, og for 
å utnytte potensialet for 

E 
 
 
 
 
 

Rådmannen viser til at det å sikre 
langsiktige og gode rammevilkår er 
viktig og en legger opp til å 
gjennomføre et temamøte til høsten 
der en inviterer berørte organisasjoner 
og myndigheter for å gå gjennom 
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marin verdiskaping. 
 
 
 

 Fiskeridirektoratet region Sør 
har kartlagt viktige fiskefelt i 
Egersund kommune, se vår 
kartløsning på 
www.fiskeridir.no. Vi ber 
kommunen om å legge denne 
kartleggingen til grunn for den 
videre arealplanleggingen for 
sjøareal i kommunen. 

 Marint biologisk mangfold er 
kartlagt i «nasjonalt program 
for kartlegging og overvåking 
av biologisk mangfold». 

 Ber om at de marine 
næringene synliggjøres i 
planen og at det legges til 
rette for best mulig realisering 
av verdiskaping som direkte 
eller indirekte bygger på 
sjømatnæringen. 

 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
O 
 

forhold som er av betyudning for 
dfiskerinæringen. Dette gjelder 
langsiktig arealbruk både til sjøs og på 
land i tilknynting til havnene. 
Tas til orientering og vil bli benyttet i 
forbindelse med utarbeiding av 
arealdelen. 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering og vil bli benyttet i 
forbindelse med utarbeiding av 
arealdelen. 
 
Rådmannen viser til at dette er i 
overenstemmelse med det kommunen 
legger til grunn og vil være et av 
temaene en vil ta opp på temamøtet til 
høsten med næringen. 

6.  Fiskarlaget Vest  En ser positivt på at Eigersund 
kommune fortsatt vil ha høy 
prioritet på å ivareta 
fiskeriinteressene i 
kommunen. Det er særlig 
viktig at forholdene blir 
tilrettelagt for at Egersund 
beholder og utvikler sin status  
som fiskerihavn i tiden som 
kommer. Dette med hensyn til 
servicenivå, kaianlegg og 
forholdene til mottaksanlegg i 
havnen. Det bør tilrettelegges 
for areal til nyetableringer 
innen fiskerisektoren i 
havnen. 

 Eigersund kommune bør være 
en aktiv pådriver for å få 
ungdom til å etablere seg i 
fiskerisektoren. 

 
 
 

 Viktige 
kaste/låssettingsplasser, 
trålfelt, gyte- og fiskeområder 
må inn i arealdelen. 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 

Rådmannen viser til at havnene i 
Eigersund er viktige for 
fiskerinæringene og at en legger opp til 
å videreføre disse. En viser til at det er 
gjort til dels betydelige utbedringer i 
forhold til merkesystem, mudring m.m. 
og det er viktig å ha et langsiktig 
perspektiv på areal for denne 
næringen. 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen vurderer dette som 
positivt og en viser her bl.a. til om det 
ev. kunne væt etablert en egen linje på 
videregående for fiskeri, 
næringsmiddel o.l? Dette ville også ha 
styrket Dalane VG skole samt bidratt 
positivt til fagmiljøet. 
Disse vil som i gjelende plan bli vist 
samt oppdatert i forhold til nye sosi 
filer. 
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 Det må ikke etableres tilak 
som kommer i konflikt med 
merkesystemet til Kystverket. 

J 
 

Det vil ikke bli lagt opp til å etablere 
tiltak som vil komme i konflikt med 
merksystemet. Kystverket vil få planen 
til uttale. 

7.  Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Ingen merknad/kommentar O Rådmannen tar uttalen til orientering. 

8.  Felles brukerutvalg  Felles brukerutvalg ønsker å få 
delta i utarbeidelse av 
kommuneplan for Eigersund 
kommune på tema som berører 
dem. 

J Rådmannen tar dette til orientering og 
viser til at en ser det som positivt at 
Felles Brukerutvalg ønsker å bidra i 
planprosessen. En har tidligere hatt 
egne temamøter med Felles 
brukerutvalget og en legger opp til å ha 
slike i i forbindelse med denne 
planprosessen også. Plansjef var i FBU i 
mars og orienterte  om planprosessen. 

9.  Sirdal kommune  «Sirdal kommune har innspill 
vedrørende infrastruktur/ 
kommunikasjon.  Trasevalget 
for ny E 39, av- og 
påkjørselsvegene fra denne 
samt fv. 42 som tilførselsveg 
er viktig infrastruktur for 
Sirdal.  Sirdal kommune 
mener at ny E39 bør følge 
indre trase og at opprustning 
av fylkesveg 42 er viktig ut fra 
følgende:  
- Fv. 42 via Tonstad er 

omkjøringsveg for E 39 
dersom denne er stengt.  

- (ny tunnel 
Bjørkåstunnelen er 
dimensjonert på 
bakgrunn av dette)  

- Fv. 42 via Tonstad er 
omkjøringsveg for fv. 45 
Hunnedalsvegen dersom 
denne er stengt. Sirdal 
har nå ca. 4300 
fritidsboligenheter som 
medfører stor trafikk 
særlig i helger vinterstid. 
Antallet fritidsboliger 
øker for hvert år.  

- Fv. 42 viktig for handel og 
varetransport fra 
Egersund til Sirdal.  

- Mange innbyggere i 
Eigersund kommune har 
fritidsboliger i Sirdal.  

- Turisttrafikk til Sirdal og 

O Rådmannen viser til at Sirdal og 
Eigersund kommune har felles 
interesse av en best mulig 
kommunikasjon mellom kommunene.  
Hva som er korrekt i forhold til valg av 
ny E39 trase har en ikke tatt stilling til 
og dette vil bli behandlet av 
Formannskapet i mai. Når det gjelder 
opprusting av Fv42 er en enig i de 
argumentene  som Sirdal kommer med 
og støtter at denne veien bør 
opprustes ytterligere. 
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Kjerag.  
- Tilkomst til jernbane – 

togforbindelse mot Nord 
Jæren og Stavanger.»  

Private uttaler 

10.  Arkitektkontoret Stav på 
vegne av flere byggfirma 

 Eigersund kommune har hatt 
tiårs perspektiver på sine 
kommuneplaner. Det vil ved 
ny rullering derfor være 
naturlig å legge til grunn et 
boligbehov for en ny tiårs-
periode. Det er en del 
områder som i 
kommuneplanen er avsatt til 
bolig, en del av de bør 
vurderes på nytt og en bør se 
på muligheten til å legge til 
rette for nye områder som 
ligger mer sentralt plassert i 
forhold til i byen, Vi foreslår at 
eldre utdaterte områder blir 
tatt ut av planen og erstattet 
med nye fremtidsrettede 
områder… …Det er grunn til å 
tro at det vil være behov økt 
og mer variert boligbygging i 
Eigersund fremover, der en 
legger til rette for boliger 
tilpasset ulike alders og 
befolkningsgrupper, dette vil 
næringen være med på. 

E Rådmannnen viser til at det er viktig at 
kommuneplanens arealdel viser 
tilstrekkelig med nye boligarealer. En 
er også enig i at det er fornuftig å ta en 
kristisk gjennomgang av eksisterende 
byggeområder som ikke er regulert 
og/eller under utbygging og se om 
disse skal erstattes av nye og mere 
hensiktsmessige areal. 

11.  Hellvik Hus  Ber om at det åpnes opp for at 
det legges inn nye arealer til 
boligbygging i denne 
planperioden. 

E Rådmannen viser til at alle innspill vil 
bli vurdert og at det vil kunne åpnes 
opp for å legges inn nye boligareal, 
men at en sammtidig vil signalisere at 
en da vil vurdere tilsvarende areal som 
ev. kan tas ut. Dette vil kunne gjelde 
alle boligarealer, men særlig de som 
ikke er regulert. En viser til at 
kommuneplanen skal vurderes hvert 4 
år eller en gang i hver valgperiode. 
Eigersund kommune har de siste 16 
årene revidert kommuneplanen helt 
eller delvis 4 ganger. 

12.  Hellvik velforening  Vi ønsker at kommunen skal 
avsette nye og flere arealer til 
boligområder. Det er viktig at 
det legges til rette for økt 
boligbygging i Hellvik. 
Avsetting av nye arealer til 
utbygging av nye boliger vil 

O 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen er enig i at det må settes 
av tilstrekkelig med boligareal på 
Hellvik. En har tidligere signalisert at en 
vil vurdere å ta ut boligområder som 
ikke vil bli bygget ut for å få rom til nye 
boligområder. Det er p.t. regulert eller 
ferdig regulert om lag 240 
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kunne sikrer rekruttering og 
eksistensgrunnlag for skolen 
og barnehagen på Hellvik. 

 
 
 
 

 Det er viktig å kunne tilby et 
differensiert boligtilbud. Et 
godt boligområde bør ha 
boliger tilpasset ulike alders- 
og befolkningsgrupper. 

 Hellvik er i planprogrammet 
definert som et tettsted. For å 
legge til rette for et 
livskraftig tettsted er det viktig 
at det legges til rette for 
sentrumsutvikling på Hellvik. 
Vi ønsker at det settes av 
større arealer til sentrums-
utvikling.Det er i gjeldende 
kommuneplan satt av store 
arealer til industri både på 
land og i sjø, vi ønsker at IH26 
og  IH 26-1 tas ut av planen for 
å legge til rette for et livs-   
kraftig lokalsamfunn på 
Hellvik. 
 
 
 
 

 Veinettet på Hellvik er 
utfordret med tanke på 
kapasitet og myke trafikanter. 
Vi ber om at en det utarbeides 
en plan for fylkes og 
kommunalt veinett på Hellvik. 
 

 Hellvik Barnehage sin 
kapasitet er utnyttet 
maksimalt og behovet for 
utbygging 
og/eller ny barnehage har 
vært tilstede en stund. 
Velforeningen ber om at 
tilstrekkelige arealer blir 
disponert til fremtidig økning i 
barnehagekapasitet. 

 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
E 

boligeneheter på Hellvik. Av disse vet 
en at omlag 40 ikke vil bli bygget ut på 
kort eller lang sikt. Om lag 180 
boenheter er enten nylig ferdig 
regulert eller er under regulering og vil 
således bli utbygd så raskt de blir 
omsatt. 
Rådmanen er enig i dette og det er 
viktig at en i forbindelse med  
utarbeiding av reguleringsplaner sikrer 
et differensiert boligtilbud. 
 
Rådmannen viser til at det er avsatt et 
område både i kommuneplan og 
reguleringsplan som fremtidig 
sentrumsområde. Dette er ikke bygd ut 
enda. Området IH26 og IH26.1 er 
Hellvik havn og ved å ta ut disse, vil 
Hellvik ikke lenger ha en havn. 
Rådmannen viser til at Kystverket har 
mudret ut innløpet samt modernisert 
merksystemet i nyere tid. Rådmannen 
vuderer det derfor som for tidlig å 
konkludere i forhold til et såpass 
drastisk og irreversibelt tiltak. Dette er 
noe en vil kunnen vurdere mere 
konkret i den videre planprosessen 
med arealdelen og der en må inkludere 
Kystverket, Fiskeridirektoratet, 
Fiskarlaget Vest m.fl. Det ligger utenfor 
planprogrammet å ta stillin til denne 
type konkrete arealvurderinger. 
Rådmannen viser til at en i 
kommuneplanen kan vise fremtidige 
traseer  for veg og ikke minst gang og 
sykkelveger. Det er særlig langs 
fylkesvegen rundt Marrbotn det bør 
etableres gang og sykkelveg samt 
gjøres utbedringer på vegbredde. 
Rådmannen viser til at en er i ferd med 
å utarbeide en befolkningsprognose for 
Hellvik og der vil en kunne se forventet 
utvikling i barnetallet. Det bør vurderes 
hvordan en kan sikre areal for utvidelse 
av barnehagen.  

13.  Arkitektkontoret Stav på 
vegne av firmaer på 

 Det å legge til rette for at 
Hellvik kan ha differensiert 

E 
 

Rådmannen tar dette til etterretning 
og viser til at det er viktig å ha 
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Hellvik boligbebyggelse slik at 
befolkningen kan bo der i et 
helt livsløp er fremtidsrettet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Det vurderes å være et behov 
for å tilrettelegge nye  
utbyggingsområder i Hellvik. 

 
 

 Hellvik er i planprogrammet 
definert som tettsted, der en 
søker å sikre et 
utbyggingsmønster med en 
tettstedsstruktur som kan 
opprettholde bosetting og 
tjenestetilbud. Det henstilles 
til at det avsettes tilstrekkelige 
arealer til sentrumsutvikling 
for å bevare Hellvik som 
livskraftige tettsted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
O 

differensiert boligbebyggelse på 
Hellvik. Hellvik har de snere årene hatt 
en positiv utvikling og kommuneplanen 
må sikre både tilstrekkelig boligareal 
på Hellvik  samt at det gjennom 
regulering blir tilrettelagt for en 
diffenerensiert boligbebyggelse. Dette 
må skje i samrbeid med 
byggenæringen. Rådmannen legger 
opp til å gjennomføre egne temamøte 
knyttet til boligbebyggelse der ulike 
byggefirmaer vil bli invitert til dialog og 
innspill.  
Rådmannen viser til at 
kommuneplanen må vise tilstrekkelig 
areal for å dekke behovet for boligareal 
på Hellvik og dette må vurderes i det 
videre arbeidet med arealdelen.  
Rådmannen er enig i at det er viktig å 
støtte opp under en fortsatt positiv 
utvikling på Hellvik og at det må settes 
av tisltrekkelig areal for 
sentrumsfunksjoner og andre 
funksjonerpå Hellvik. Dette må det 
arbeides videre med i forbindelse med 
det videre arbeidet med arealdelen. 
Fastsetting av konkret arealbruk skjer 
ikke i planprogrammet. 

 
Risiko og sårbarhet 
Beredskapsmessige hensyn i planleggingen er et tema som skal legges til grunn ved revideringen av 
kommuneplanen for Eigersund kommune. Det er en kommunal oppgave å se til at det ikke blir gitt 
tillatelse til fradeling eller bygging på areal som er truet av ras, flom og utgliding. Det skal for alle 
tiltak/innspill bli gjennomført en ROS vurdering over kjente forhold jfr. eget skjema.  En legger til 
grunn et føre-var prinsipp og det skal ikke legges ut nye byggeområder i områder hvor det er kjent 
fare for flom, ras og lignende dersom det ikke følger med en fagkyndig uttale og for større tiltak en 
konsekvensutredning foretatt av fagkyndige. Dersom slike utredninger ikke er blitt gjort, vil innspillet 
bli henvist til neste revidering.  
 
Konsekvensutredning 
For hvert av områdene i arealplanen hvor det foreslås vesentlig endring i arealbruken, skal det 
gjennomføres en konsekvensutredning. Dette vil søker måtte gjøre. Konsekvensutredningen skal 
gjøres med utgangspunkt i en vurdering av konfliktene tilknyttet endring av arealbruken. 
Vurderingen av konsekvenser skal baseres på kjente registreringer, faglig skjønn, befaringer i de ulike 
områdene og andre kjente opplysninger. For det enkelte innspill vil en lage en forenklet versjon 
basert på erfaringer fra andre kommuner samt samtaler med statlige og regionale myndigheter. En 
vil her bistå forslagsstiller så langt som mulig når det gjelder utfylling av skjema. Men dette vil ikke 
gjelde for store tiltak, da må dette gjøres mer omfattende jfr. loven og av fagkyndige. Dette vil som 
sagt søker ha ansvar for og er ikke noe kommunen har kapasitet eller ressurser til. 
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Megatrender som påvirker oss 
5 globale megatrender som påvirker arbeidslivet (kilde: NHO):  

 Digitalisering  

 Globalisering  

 Urbanisering  

 Nyskapende teknologi og nye forretningsmodeller  

 Ubegrenset adgang til informasjon  
 
Vår største utfordring vil være at vi som mennesker, samfunn og organisasjon evner å tilpasse oss 
raskt og målrettet til behov og teknologi som er stadig raskere i endring og som skaper både større 
kompleksitet og usikkerhet. Dette vil kreve en annen kompetanse, større endringskapasitet og helt 
andre måter å organisere arbeidet på enn det som vi kjenner til i dag. Det blir nødvendig å være en 
lærende organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin praksis i møte med behovene som stadig endrer 
seg. Når ressursene samtidig blir knappere og flere teknologiske muligheter dukker opp, er 
kompetanse, tverrfaglighet og samskaping avgjørende for å lykkes. Vi står nå ovenfor et skifte, hvor 
alle kommunene må skape en helhetlig driftsmodell som henger sammen for å kunne nå sine mål og 
strategier og levere både lovlige og forsvarlige tjenester innenfor de økonomiske rammene som er 
gitt. Kvalitet, kompetanse, kultur og kommunikasjon blir viktige forutsetninger i denne helheten. 
 
Omstillingskommune 
Eigersund kommune har blitt en «Omstillingskommune» etter at planprogrammet ble lagt ut til 
offentlig ettersyn. For å få best mulig effekt av dette arbeidet, vil det være viktig at en klarer å 
samordne dette med revideringen av kommuneplanen på en god måte.  
 
Rådmannens vurdering og anbefaling 
Det er administrasjonens vurdering at forslaget til planprogram oppfyller de forventninger som plan- 
og bygningsloven stiller, samt gir et godt grunnlag for den forestående planprosessen.  
 
Vi vil i det videre ha fokus på å forenkle, forbedre og fornye kommunens helhetlige styringssystem. 
På grunn av kravet til fremdrift har vi prioritert igangsetting av ulike strategiprosesser, for å utvikle og 
skape innhold og sammenheng mellom mål, strategier og tiltak som er tilpasset dagens situasjon og 
fremtidsutsiktene våre. Hele poenget med ulike styringsdokumentet er at vår felles innsats 
mobiliseres og prioriteres på en slik måte at det gir ønsket effekt. Det vil si at vi beveger oss fra der vi 
er til dit vi vil og skal i henhold til våre mål, gjeldende lover og rammer for arbeidet. 
 
Det er lagt opp til en meget omfattende planprosess og der en vil legge til rette for ulike muligheter 
for medvirkning i løpet av planprosessen se kap. 2 i planprogrammet som redegjør næremere for 
dette. 
 
Rådmannen vurderer det som nødvendig å gjennnomføre flere utredninger for å få et best mulig 
grunnlag for arbeidet med kommuneplanen: 

1. Konsekvensutredning – samlet og for de enkelte innspillene 

2. Boligbyggeprogram 2017-2030 

3. Befolkningsprognose på skolekretsnivå for perioden 2017-2030 

4. Oversiktsodkument folkehelse i Eigersund kommune jfr. krav i folkehelseloven 
5. Skolebehov – arealregnskap og utvidelsesmuligheter 
6. Gjennomgang av kjerneområde for skogbruk og jordbruk 
7. Kartlegging av barnetråkk 
 
Dersom det er budsjettmidler til det, vil en prioritere følgende utredninger i prioritert rekkefølge: 
8. Steds- og mulighetsanalyse for Helleland 
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9. Mulighetsstudie- og gatebruksplan for deler av Egersund sentrum 
10. Steds- og mulighetsstudie for Hellvik 
11. Strategisk vurdering av næringsareal (ekstern og kommuneplanutvalget) 

 
Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at forslag til planprogram fastsettes som fremlagt. 
 
Universell utforming: 
Ivaretas i planarbeidet. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Er innarbeidet i budsjett og økonomiplan. 
 

Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3 

    

Sum    
 
 

Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2017-2030 blir vedtatt med 
følgende endringer: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §§ 11-13 og 4-1. 
 
 
 

Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 

Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 

 
 
 
 
Dokumenter – i saken: 

528013 
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg - varsel om oppstart av revidering av 
kommuneplanen for Eigersund kommune 2017 - 2030 og høring av planprogram 

528245 Uttalelse til varsel om revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 2017 - 2030 

528498 
Uttalelse til varsel om oppstart av revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 
2017 - 2030 

528798 Uttalelse til revidering kommuneplan samt planprogram 2017 - 2030 

528856 Innspill til høring - revidering  kommuneplanen for Eigersund kommune 2017 - 2030 

528985 Innspill til planprogram til kommuneplanen 

529228 Innspill til planprogram for kommuneplanen 2017 - 2030 

529250 Uttalelse til planvarsel og planprogram, revisjon kommuneplan 2017 - 2030 

529273 
Uttalelse til  revidering av kommuneplanen  2017 - 2030 - samfunnsdel og arealdel og 
høring av planprogram 
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529574 Innspill til planprogram  2017 - 2030 - på vegne av Norrøn Bolig AS m.fl. - ny forsendelse 

529675 Uttalelse til revidering av kommuneplanens planprogram 2017 - 2030 

529712 Innspill til planprogram 2017 - 2030 - gjeldende brev 

529713 Hellvik_mulighetssudie (002) 

 
 
 

 

Parter i saken: 
 Norges vassdrags- 

og energidirektorat 
Postboks 5091, Majorstuen 0301  

 Eigersund 
havnevesen 

Postboks 117 4370  

 Mattilsynet Postboks 383 2381  

 Arbeidstilsynet 
Vestlandet 

Postboks 4720 Sluppen 7468  

 Fiskeridirektoratet 
region sør 

Postboks 185 Sentrum 5804  

 Kystverket Postboks 1502 6025  

 Egersund Idrettsråd  4370  

 Den norske kirke Eigersund kirkelige fellesråd 4370  

 Rom Eiendom AS Kirkegata 15 0048  

 Norges statsbaner 
BA 

Postboks 1800 Sentrum 0048  

 Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069  

 Næringsforeningen 
i Stavanger-
regionen-Dalane 

Johan Feyersgt. 2 4370  

 Statskog Sør- og 
Vestlandet 

Postboks 433 4664  

 Sirdal kommune  4440  

 Sentrumsforeninge
n i Egersund 

Postboks 534 4370  

 Rogaland 
fylkeskommune 

Kulturseksjonen 4001  

 Norkring AS, 
Telenor Broadcast 

Snarøyveien 30 1360  

 Naturvernforbunde
t i Rogaland 

Postboks 441 4002  

 Bane NOR SF Postboks 4350 2308  

 Hå kommune Postboks 24 4368  

 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Landbruksavdelingen 4001  

 Forsvarsbygg Postboks 405 0103  

 Fiskarlaget Vest Slottsgaten 3 5003  

 Eigersund Fiskarlag Hoveræget 9 4370  

 Dalane friluftsråd Postboks 379 4376  

 Dalane 
folkemuseum 

Boks 338 4379  

 Dalane energi IKS Postboks 400 4379  

 Direktoratet for 
mineralforvaltning 
med Bergmesteren 
for Svalbard 

Postboks 3021 Lade 7441  

 Dalane 
videregående skole 

Postboks 503   

 Bjerkreim 
kommune 

Postboks 17 4389  

 Sokndal kommune Gamleveien 20 4380  

 Lund kommune Moiveien 9 4460  

 Statens vegvesen Region vest 6863  

 Direktoratet for Postboks 2014 3103  
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Parter i saken: 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

 Eigersund 
politistasjon 

Postboks 25 4379  

 Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS 

Jærveien 107 4318  

 Dalane Miljøverk Sokndalsveien 1165 4372  

 

 


