
 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 

 
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 05.05.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 13:55 
Sak – fra / til: 044/10 - 055/10 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Inghild Vanglo – AP Liv Tone Øiumshaugen – H 
Bitten Fugelsnes – AP Kjell Fredriksen – FrP Wenche H. Andersen – FrP 
Sigvald Nodland – SP Morten Haug - KrF Solveig Ege Tengesdal - KrF 
Knut Pettersen – AP Unn Therese Omdal – AP  
   
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Tor Inge Rake – V Leif Erik Egaas – H  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Arne Stapnes – H Brit L. Kvassheim – V   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Bjørn Carlsen – H (Sak 55/10)   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Karl Johan Olsen. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble gjennomført befaring i sak 46/10 fra kl. 1100.  
 Møtet ble lukket i sak 55/10 jf. kl. § 31 nr. 3 jf. offl § 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (13): 
 
Arbeiderpartiet (4):  Knut Pettersen, Unn Therese Omdal, Inghild Vanglo, Bitten Fugelsnes 
 Vara i rekkefølge:   Thor Kristian Klepp, Rolf Magne Skogen, Sissel Voilås, Bjørn Reidar 
  Berentsen, Ruth Kari Ludvigsen Fiske 

 
Fremskrittspartiet (2): Wenche Haffnes Andersen, Kjell Fredriksen 
 Vara i rekkefølge:  Per Hovland, Arnfinn Havsø, Hans Merkesdal, Roald Eie 
 
Høyre (3):  Ordfører Terje Jørgensen Jr., Leif Erik Egaas, Liv Tone Øiumshaugen 
 Vara i rekkefølge:   Arne Stapnes, Grete Iren Håkull, Astrid Hetland Robertson,  
  Bjørn Carlsen, Arne Dirdal 
 
Kristelig Folkeparti (2): Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Morten Haug 
 Vara i rekkefølge:   Bente Skåra, Arne Geir Ege, Edmund Iversen 
 
Senterparti (1): Sigval Bernt Nodland 

Vara i rekkefølge:  Birger Røyland  
 
Venstre (1): Tor Inge Rake  

Vara i rekkefølge:   Brit L. Kvassheim.  
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

044/10 Kommunale tomter Hestnes - Rundevollsområdet - utbyggingsselskap?  

045/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 14.04.2010.  

046/10 
Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/stall samt 2 mindre 
bygg gnr. 41 bnr. 3 - Svend Tønnessen, Sletteidveien 277 

 

047/10 
Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig, 
gnr. 49 bnr. 82 - Håkon Bergsland/Knut Øgreid, Bjerkreimsveien 29 

 

048/10 
Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte gnr. 121 bnr. 16 og 26 - 
Knut Rodvelt, Grøssfjell. 

 

049/10 
Søknad om fradeling av tilleggsareal til landbrukseiendom - søker vil 
selv holde igjen 3 bebygde parseller - dispensasjon fra kommuneplanen 
- gnr 22. bnr. 5 - Sveinung Stapnes 

 

050/10 
Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for 
fradeling av gnr./bnr. 92/27 fra driftsenheten gnr./bnr. 92/1, 92/2 og 
92/27 for oppføring av bolighus -  Jarl Berge 

 

051/10 
Ivar Bakkehaug - Dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av 
brygge, uteplass og trapp - Gnr. 47 bnr, 664, Launesveien 27 

 

052/10 Opprettelse av nytt kommunalt legesenter.  

053/10 Referatsaker til formannskapets møte 5.5.2010  

054/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.04.2010.  

055/10 Næringsareal gnr. 8 bnr. 491 - Fiskarvik  
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044/10: Kommunale tomter Hestnes - Rundevollsområdet - 
utbyggingsselskap?  
 
Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Det etableres ikke eget utbyggingsselskap (AS) med kommunen som deleier. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern kompetanse som skal gjennomføre 
klargjøring av formelle og praktiske forhold før utbygging Hestnes – Rundevoll 
igangsettes. 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta ansettelse i 100% stilling for oppfølging av 
kommunale utbyggingsprosjekter med hovedfokus på oppfølging av utbygging Hestnes 
– Rundevollområdet. Kostnader ved stillingen prosjektbelastes.  

 

4. Det fremmes egen sak om utbyggingstakt og finansiering av utbyggingen.  
 

5. Vedlagt eksempel for ”felles” utbyggingsavtale godkjennes som grunnlag for 
utarbeiding av detaljert utbyggingsavtale. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne 
endelig utbyggingsavtale. 

 

6. Salg av kommunale tomteområder (BB-tomter) innenfor godkjent reguleringsplan for 
Hestnes – Rundevoll gjennomføres iht. k-sak 040/09 når nødvendige avklaringer i 
forhold til utbyggingsavtale, utbyggingstakt etc. er godkjent. 

 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag fra FrP+H+KrF+SP+V):  

1. ”Det tas initiativ til å etablere utbyggingsselskap (AS) med Eigersund kommune som 
deleier, med formål å gjennomføre utbygging og salg av tomter iht. gjeldende 
reguleringsplan for Hestnes-Rundevoll. 

 
2. Dersom det er interesse for utbyggingsselskap også blant private aktører, gis 

formannskapet fullmakt til å forestå de formelle sidene ved etablering. 
 

3. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern kompetanse som skal gjennomføre 
klargjøring av formelle og praktiske forhold før utbygging Hestnes – Rundevoll 
igangsettes. 

 
4. Vedlagt eksempel for ”felles” utbyggingsavtale godkjennes som grunnlag for utarbeiding 

av detaljert utbyggingsavtale. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne endelig 
utbyggingsavtale.” 

 
 
Votering: 
Flertallsforslaget vedtatt med 9 mot 4 stemmer for rådmannens innstiling. (AP) 
 
 
FS-044/10 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
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1. Det tas initiativ til å etablere utbyggingsselskap (AS) med Eigersund kommune som 

deleier, med formål å gjennomføre utbygging og salg av tomteriht. gjeldende 
reguleringsplan for Hestnes-Rundevoll. 

 
2. Dersom det er interesse for utbyggingsselskap også blant private aktører, gis 

formannskapet fullmakt til å forestå de formelle sidene ved etablering. 
 

3. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern kompetanse som skal gjennomføre 
klargjøring av formelle og praktiske forhold før utbygging Hestnes – Rundevoll 
igangsettes. 

 
4. Vedlagt eksempel for ”felles” utbyggingsavtale godkjennes som grunnlag for 

utarbeiding av detaljert utbyggingsavtale. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne 
endelig utbyggingsavtale. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

045/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
14.04.2010.  
 

Forslag til vedtak 26.04.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 14.04.2010 godkjennes. 
 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
  
 
FS-045/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 14.04.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

046/10: Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/stall samt 
2 mindre bygg gnr. 41 bnr. 3 - Svend Tønnessen, Sletteidveien 277  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.04.10: 
 
Formannskapet har nøye vurdert søknad fra Svend Tønnessen om dispensasjon fra formål i 
kommuneplanen og bestemmelsenes § 4-5 og § 6-2 (byggeforbud nærmer vassdrag enn 50 
meter), men finner at det ikke foreligger særlige grunner som tilsier at det kan anbefales 
dispensasjon. Søknad avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanbestemmelsenes § 6-2 § 6- 5 og 
kommuneplanens arealdel.  
 



 

 5

 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
WENCHE HAFFNES ANDERSEN (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra formål i kommuneplanen 
og Kommuneplanbestemmelsenes § 4-5 og § 6-2, jamfør plan- og bygningslovens § 7, 
og finner at det foreligger særlige grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon 
fra plan- og bygningslovens § 1-8 ( byggeforbud i 100 metersbeltet), 
kommuneplanbestemmelsenes § 4-5 (eksisterende bygninger i LNF område) og § 6-2 
(byggeforbud nærmer vassdrag enn 50 meter) og formål i plan, LNF- område, for 
oppføring av garasje med grunnflate ca. 70m², hønsehus på ca.12 m² og verksted på ca. 
14m². 
 
Dette med følgende grunner: 

-  
 

Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 
- Plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser må nøye følges.  
- Det må foretas en sammenslåing av eiendom gnr. 41 bnr.3 og eiendom gnr. 

41 bnr. 30 før arbeid kan starte.  
- Før arbeid kan starte må det foreligge dokumentasjon fra fagkyndig i henhold 

til plan- og bygningslovens § 68 (byggegrunn/miljøforhold) 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 
 
Søknad oversendes Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse.” 

 
 
VARAORDFØRER foreslo slikt vedtak:  

”Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen slik at søker gis anledning til å 
komme med ytterligere opplysninger i saken.” 

 
 
Votering-utsettelseforslag: 
Varaordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 Øvrige forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
FS-046/10 Vedtak: 
 

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen slik at søker gis anledning til å 
komme med ytterligere opplysninger i saken. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

047/10: Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for oppføring 
av fritidsbolig, gnr. 49 bnr. 82 - Håkon Bergsland/Knut Øgreid, 
Bjerkreimsveien 29  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2010: 
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Formannskapet har nøye vurdert søknad fra Helge Schjelderup sivilarkitekter MNAL AS om 
dispensasjon og rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny på 
eiendommen gnr. 49 bnr. 82 og har etter en konkret vurdering funnet å kunne anbefale 
dispensasjon som omsøkt.  
 
Hensynet til formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanbestemmelsenes §§ 4-3 og 62 
og plan- og bygningslovens § 1-8 blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen allerede er 
bebygget med fritidsbolig som rives, slik at tiltaket gjelder erstatning/byttehandel av 
fritidsbolig.  
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da tiltakshavere får en 
funksjonell fritidsbolig tilpasset omgivelsene og har et sterkt ønske om en løsning som 
omsøkt. Omsøkt fritidsbolig holder høyt arkitektonisk standard og fremstår som et helhetlig 
gjennomarbeidet prosjekt. Fritidsboligen grenser til/inngår i bomiljø byggefelt. Det er vektlagt 
at ingen naboer har hatt merknader til planene.  
 
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet da 
tiltaket sikrer en tryggere adkomst fra veg og bedrer den trafikale situasjon.  
 
Det forutsette at det innsendes dokumentasjon fra fagkyndig slik at krav i plan- og 
bygningslovens § 68 (byggegrunn/miljøforhold) oppfylles før det gis igangsettingstillatelse. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19. 
 
Søknad oversendes Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for uttalelse.  
 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
INGHILD VANGLO (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Søknaden imøtekommes på det vilkår at arealbestemmelsene i komuneplanens § 4.3 
blir fulgt, slik at totalt bebygd areal under tak ikke overstiger 90m2.  

 
Hensynet til formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanbestemmelsenes §§ 4-3 
og 62 og plan- og bygningslovens § 1-8 blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen 
allerede er bebygget med fritidsbolig som rives, slik at tiltaket gjelder 
erstatning/byttehandel av fritidsbolig.  
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da tiltakshavere får en 
funksjonell fritidsbolig tilpasset omgivelsene og har et sterkt ønske om en løsning som 
omsøkt. Omsøkt fritidsbolig holder høyt arkitektonisk standard og fremstår som et 
helhetlig gjennomarbeidet prosjekt. Fritidsboligen grenser til/inngår i bomiljø byggefelt. 
Det er vektlagt at ingen naboer har hatt merknader til planene.  
 
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet 
da tiltaket sikrer en tryggere adkomst fra veg og bedrer den trafikale situasjon.  
 
Det forutsette at det innsendes dokumentasjon fra fagkyndig slik at krav i plan- og 
bygningslovens § 68 (byggegrunn/miljøforhold) oppfylles før det gis 
igangsettingstillatelse. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19. 
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Søknad oversendes Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)  
 
 
FS-047/10 Vedtak: 
 

Formannskapet har nøye vurdert søknad fra Helge Schjelderup sivilarkitekter MNAL AS 
om dispensasjon og rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av 
ny på eiendommen gnr. 49 bnr. 82 og har etter en konkret vurdering funnet å kunne 
anbefale dispensasjon som omsøkt.  
 
Hensynet til formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanbestemmelsenes §§ 4-3 
og 62 og plan- og bygningslovens § 1-8 blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen 
allerede er bebygget med fritidsbolig som rives, slik at tiltaket gjelder 
erstatning/byttehandel av fritidsbolig.  
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da tiltakshavere får en 
funksjonell fritidsbolig tilpasset omgivelsene og har et sterkt ønske om en løsning som 
omsøkt. Omsøkt fritidsbolig holder høyt arkitektonisk standard og fremstår som et 
helhetlig gjennomarbeidet prosjekt. Fritidsboligen grenser til/inngår i bomiljø byggefelt. 
Det er vektlagt at ingen naboer har hatt merknader til planene.  
 
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet 
da tiltaket sikrer en tryggere adkomst fra veg og bedrer den trafikale situasjon.  
 
Det forutsette at det innsendes dokumentasjon fra fagkyndig slik at krav i plan- og 
bygningslovens § 68 (byggegrunn/miljøforhold) oppfylles før det gis 
igangsettingstillatelse. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19. 
 
Søknad oversendes Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

048/10: Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte gnr. 121 bnr. 
16 og 26 - Knut Rodvelt, Grøssfjell.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2010: 
Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Knut Rodvelt for tilbygg til 
fritidsboligen på eiendommen gnr. 121, bnr. 16 og 26 og har funnet å kunne anbefale en 
utvidelse til maksimalt 90 m2 BYA. Det anses å foreligger særlige grunner. 
Det forsettes at eiendommene gnr. 121 bnr. 16 og gnr. 121 bnr. 26 sammenføyes. 
 
Før endelig vedtak i dispensasjonssøknaden fattes sendes søknaden til Fylkesmannen i 
Rogaland, Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune til uttalelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 (1985). 
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05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
  
 
FS-048/10 Vedtak: 
 

Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Knut Rodvelt for tilbygg til 
fritidsboligen på eiendommen gnr. 121, bnr. 16 og 26 og har funnet å kunne anbefale en 
utvidelse til maksimalt 90 m2 BYA. Det anses å foreligger særlige grunner. 
Det forsettes at eiendommene gnr. 121 bnr. 16 og gnr. 121 bnr. 26 sammenføyes. 
 
Før endelig vedtak i dispensasjonssøknaden fattes sendes søknaden til Fylkesmannen i 
Rogaland, Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune til uttalelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 (1985). 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

049/10: Søknad om fradeling av tilleggsareal til landbrukseiendom - 
søker vil selv holde igjen 3 bebygde parseller - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr 22. bnr. 5 - Sveinung Stapnes  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet stiller seg positiv til fradeling i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven av et tilleggsareal på ca.172,6 dekar fra gnr./bnr. 22/5 i Eigersund 
kommune som også medfører at søker beholder en parsell på ca. 1,4 dekar med 
eldre bolighus og eldre driftsbygning for sau og en parsell  med nyere bolighus på ca. 
1 dekar fra samme bruk. 

2. Formannskapet gir etter §93 i plan- og bygningsloven  tillatelse til at søker få beholde 
en  bebygd strandparsell på ca. 0,1 dekar i Eigersund kommune.    

3. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av et 
tilleggsareal på ca. 172,6 dekar fra gnr./bnr. 22/5 i Eigersund kommunene som 
samtidig innebærer at søker beholder  2 parseller på henholdsvis ca. 1,4  dekar og 1 
dekar fra samme bruk til boligformål. Det settes som betingelse for deling at 
tilleggsarealet på ca. 172,6 dekar selges og legges som tilleggsjord til en eller flere 
naboeiendommer.  

 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-049/10 Vedtak: 
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1. Formannskapet stiller seg positiv til fradeling i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven av et tilleggsareal på ca.172,6 dekar fra gnr./bnr. 22/5 i Eigersund 
kommune som også medfører at søker beholder en parsell på ca. 1,4 dekar med eldre 
bolighus og eldre driftsbygning for sau og en parsell  med nyere bolighus på ca. 1 dekar 
fra samme bruk. 

2. Formannskapet gir etter §93 i plan- og bygningsloven  tillatelse til at søker få beholde en  
bebygd strandparsell på ca. 0,1 dekar i Eigersund kommune.    

3. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av et tilleggsareal 
på ca. 172,6 dekar fra gnr./bnr. 22/5 i Eigersund kommunene som samtidig innebærer at 
søker beholder  2 parseller på henholdsvis ca. 1,4  dekar og 1 dekar fra samme bruk til 
boligformål. Det settes som betingelse for deling at tilleggsarealet på ca. 172,6 dekar 
selges og legges som tilleggsjord til en eller flere naboeiendommer.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

050/10: Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av gnr./bnr. 92/27 fra driftsenheten 
gnr./bnr. 92/1, 92/2 og 92/27 for oppføring av bolighus -  Jarl Berge  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet opprettholder vedtaket i sak FS-025-/10 på møte 10.03.2010 og avslår 
søknaden fra Jarl Berge om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter §19-2 i 
plan- og bygningsloven til fradeling av gnr./bnr. 92/27 fra driftsenheten gnr./bnr. 92/1, 92/2 og 
92/27 i Eigersund til boligformål.  
 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
WENCHE HAFFNES ANDERSEN (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Formannskapet tar klagen til følge og gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
etter §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av 6,9 dekar fra gnr/bnr. 92/27 i 
Eigersund til oppføring av bolighus. Bolighuset søker hadde på naboeiendommen 
gnr./bnr. 92/8 skal rives. Nytt bolighus på gnr./bnr. 92/27 vil erstatte dette. Dette 
medfører i praksis uendrede planforhold i området. ” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 11 mot 2 stemmer for Andersens forslag. (FrP)  
 
 
FS-050/10 Vedtak: 
 

Formannskapet opprettholder vedtaket i sak FS-025-/10 på møte 10.03.2010 og avslår 
søknaden fra Jarl Berge om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter §19-2 
i plan- og bygningsloven til fradeling av gnr./bnr. 92/27 fra driftsenheten gnr./bnr. 92/1, 
92/2 og 92/27 i Eigersund til boligformål.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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051/10: Ivar Bakkehaug - Dispensasjon fra kommuneplan for 
oppføring av brygge, uteplass og trapp - Gnr. 47 bnr, 664, 
Launesveien 27  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.04.2010: 
 
Formannskapet finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som tilsier 
at det kan gis dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-19 i kommuneplanens bestemmelser, vedrørende 
henholdsvis krav til reguleringsplan og at område B8 kun skal omfatte eksisterende bebyggelse. 

 
Dette med følgende begrunnelse: 

- Likebehandling 
- Forskjønning av området 
- Det er ikke knyttet andre allmenne friluftsinteresser til området 

 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 

 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 7. 
 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-051/10 Vedtak: 
 

Formannskapet finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som 
tilsier at det kan gis dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-19 i kommuneplanens bestemmelser, 
vedrørende henholdsvis krav til reguleringsplan og at område B8 kun skal omfatte 
eksisterende bebyggelse. 

 
Dette med følgende begrunnelse: 

- Likebehandling 
- Forskjønning av området 
- Det er ikke knyttet andre allmenne friluftsinteresser til området 

 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 7. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

052/10: Opprettelse av nytt kommunalt legesenter.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.04.2010: 



 

 11

 
Eigersund kommune inngår leieavtale med utleier Svanedal AS angående lokaler beliggende 
Spinnerigaten 13, 4370 Eigersund med henblikk på nye lokaler for ”Eigersund kommunale 
Legesenter”. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt som beskrevet i vedlagte forslag til ”Leieavtale” 
mellom Eigersund kommune og Svanedal A/S datert 15.04.10. Leieavtalen innbærer et leiet 
areal på 255 m2. Kontrakten er formelt på 10 år men såfremt Eigersund kommune selv 
bygger nytt legesenter kan avtalen sies opp etter 6 år (med 12 mnd. frist). 
 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-052/10 Vedtak: 
 

Eigersund kommune inngår leieavtale med utleier Svanedal AS angående lokaler 
beliggende Spinnerigaten 13, 4370 Eigersund med henblikk på nye lokaler for 
”Eigersund kommunale Legesenter”. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt som beskrevet i vedlagte forslag til 
”Leieavtale” mellom Eigersund kommune og Svanedal A/S datert 15.04.10. Leieavtalen 
innbærer et leiet areal på 255 m2. Kontrakten er formelt på 10 år men såfremt Eigersund 
kommune selv bygger nytt legesenter kan avtalen sies opp etter 6 år (med 12 mnd. frist). 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

053/10: Referatsaker til formannskapets møte 5.5.2010  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 27.04.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/11212 I 21.04.2010 
Rogaland 
fylkeskommune 

Tildeling av spillemidler 2010 
- Lavo Varberg 

2 10/11002 I 14.04.2010 
Rogaland Revisjon 
IKS 

Rapport om faktiske funn 
vedr. bruk av 
engangstilskudd til 
vedlikehold og rehabilitering 

3 10/10943 I 12.04.2010 
Rogaland Revisjon 
IKS 

Rapport om faktiske funn 
vedr. Rusomsorgs prosjektet 
i Eigersund kommune 

4 10/7182 U 20.04.2010 Kystbygg AS 

Tillatelse til tiltak/ 
dispensasjon - Tilbygg bolig 
gnr. 8 bnr. 10 - Jonas Petter 
Hovland, Løyningsveien 38 

5 10/9866 U 08.04.2010 
Det Kongelige 
Landbruks - og 

Høring - endring i forskrift 
om nydyrking - Eigersund 
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Matdepartement kommune 

6 10/9659 U 19.04.2010 
Egersund korps 
Frelsesarmeen 

Søknad om tomt - 
Hestneshalvøya, 
Rundevollsområdet 

7 10/5723 X 25.02.2010  
Årsmelding 2009 - 
seniorrådet 

8 10/11681 I 26.04.2010 
Kommunenes 
sentralforbund 

Vedtak/høringer fra 
Hovedstyrets aprilmøte 2010

 
 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
FS-053/10 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

054/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.04.2010.  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 26.04.2010: 
 
 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 INGHILD VANGLO (AP) ba om status for kontrollutvalgets behandling av revisjonsrapporten 

for Bakkebø gård. Hun hadde forstått at den skulle komme til behandling i kommunestyret. 
 

RÅDMANNEN orienterte om at han viste at den hadde vært til behandling i kontrollutvalgets 
møte i april og forutsatte at den kom til kommunestyrets møte i mai. Han hadde imidlertid 
ikke fått oversendt kontrollutvalgets vedtak. 

 
 
 ARNE STAPNES (H) stilte spørsmål om framdriften til den politiske saken til 

fragmenteringsanlegget til Hermod Teigen. Det fremgår av kommunestyrets vedtak i k-sak 
99/09 at konsekvensanalysen behandles i første kommunestyre etter at den foreligger og 
det er kommunestyrets møte 31. mai 2010. 

 
RÅDMANNEN orienterte om at kommunestyrets vedtak vil bli fulgt. 

 
 
 VARAORDFØRER tok opp Eigersund kommunes deltakelse i prosessen ”Konseptvalg E-39 

Søgne – Ålgård”. Ordføreren deltar i denne som leder av Dalanerådet og det innebærer at 
det ikke finnes vararepresentant for Eigersund kommune dersom varaordfører ikke kan 
delta. På bakgrunn av dette foreslo hun følgende vedtak: 
 ”Leder av miljøutvalget oppnevnes som vararepresentant for Eigersund kommune i 
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 arbeidsgruppen ”Konseptvalg E-39 Søgne – Ålgård.” 
 
Votering: 
Varaordføreren forslag enstemmig vedtatt. 
 
  

 KNUT PETTERSEN (AP) savnet de administrative undearbeidsgruppenes rapport som 
vedlegg til saken om driftstilpassninger. 
 
RÅDMANNEN orienterte om at miljø- og levekårsavdelingens rapporter måtte omarbeidet 
slik at alle rapportene fulgte en felles mal (sentraladministrasjonens rapport) og at alle 
rapportene ville bli sendt ut i nærmest fremtid. 

 
 
 SIGVALD NODLAND (SP) stilte spørsmål ved om når den reviderte saken om 

”Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane - Forslag til handlingsplan for utbygging av 
vegsystemet.” kom til politisk behandling. 
 
ORDFØREREN orienterte om at han hadde mottatt rapporten i går og at den nå var blitt 
oversendt til administrasjonen for saksbehandling. Saken vil antagelig komme til 
formannskapets møte 20. mai og til kommunestyrets møte i juni. Dermed blir det bedre tid 
for partiene til å behandle saken. 

 
 
 RÅDMANNEN orienterte at det lyses ut 2 stillinger ved byggesak, en pga at det er en 

byggesaksbehandler som har fått ny stilling i kommunen. Den andre er en ny stilling. 
 
 RÅDMANNEN orienterte om fremdriften for Byteltet. Han håpet det kunne bli levert til 24. 

mai 2010. 
 
 RÅDMANNEN orienterte om fremdriften av forpaktning av Bakkebø gård. Det er en søker, 

men en del momenter som må avklares i tiden fremover. Dette kan ta noe tid. 
 
 RÅDMANNEN orienterte om skatteinngangen der tallene gir grunn til uro. 
 
 RÅDMANNEN orienterte om at han har satt i verk tiltak med ukentlige møter og skriftlige 

tilbakemeldinger for å sikre bedre oppfølging av saker 
 
ORDFØREREN orienterte om at dette var et forhold den politiske ledelsen var opptatt av og 
ville følge nøye. 
 
 

 INGHILD VANGLO (AP) ba om status for ny drikkevannskilde. 
 

RÅDMANNEN orienterte status for ny drikkevannskilde og at det vil bli lagt frem en 
orientering til neste formannskapsmøte. 

 
 
 ORDFØREREN orienterte om fremdriften for vurdering av politisk struktur. 
 
 ORDFØREREN orienterte om at han hadde fått forsikringer fra samferdselsministeren via 

statssekretær Pollestad at ”Konseptvalg E-39 Søgne – Ålgård” ikke skulle føre til 
forsinkelser for veiprosjektene i Dalanepakken. 

 
 ORDFØREREN orienterte om befaring med statssekretær Pollestad på Eigestad og 

fremdrift i saken. 
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 SEKRETARIATSLEDER orienterte om at kommunens registrering/bruk av 

Styrevervregisteret nå var i sluttfasen og beklaget samtidig at saken ikke hadde kommet på 
plass tidligere. Det vil bli fremmet en sak om lokalt reglement for Styrevervregisteret til neste 
formannskapsmøte. 

 
 
FS-054/10 Vedtak: 
 
 Leder av miljøutvalget oppnevnes som vararepresentant for Eigersund kommune i 
 arbeidsgruppen ”Konseptvalg E-39 Søgne – Ålgård. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

055/10: Næringsareal gnr. 8 bnr. 491 - Fiskarvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2010: 
 

1. Formannskapet tar ikke stilling til framlagt søknad om reguleringsendring, da dette 
forvaltningsmessig håndteres som en plansak som avgjøres av Miljøutvalget / 
Kommunestyret. 

2. Formannskapet, som selger av gnr. 8 – bnr. 491, aksepterer endringene som skisseres i 
brev datert 18. januar 2010 fra Svanen Marina AS under forutsetning av følgende: 

a. Det legges fram en skisse / erklæring fra Jeppesen som viser at behovet for 
planlagt utvidelse av deres virksomhet i Egersund i overskuelig framtid blir 
ivaretatt. 

b. Det utarbeides ny ”kjøpsavtale” som tinglyses på gnr. 8 – bnr. 491, Fiskarvik.  
 
 
05.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 TERJE JØRGENSEN JR. (H) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er ansatt hos part i 

saken, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og BJØRN CARLSEN (H) 
tok sete.  

~ o ~ 
 

 Møtet ble lukket i sak 55/10 jf. kl. § 31 nr. 3 jf. offl § 23.~ o ~ 
  
 
Rådmannen endret sin innstiling punkt 2 a slik: Det legges fram en skisse / erklæring fra 
Jeppesen som viser at behovet for planlagt utvidelse av deres virksomhet i Egersund i 
overskuelig framtid blir ivaretatt. 

~ o ~ 
 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-055/10 Vedtak: 
 

1. Formannskapet tar ikke stilling til framlagt søknad om reguleringsendring, da dette 
forvaltningsmessig håndteres som en plansak som avgjøres av Miljøutvalget / 
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Kommunestyret. 
 

2. Formannskapet, som selger av gnr. 8 – bnr. 491, aksepterer endringene som skisseres i 
brev datert 18. januar 2010 fra Svanen Marina AS under forutsetning av følgende: 

a. Det legges fram en erklæring fra Jeppesen som viser at behovet for planlagt 
utvidelse av deres virksomhet i Egersund i overskuelig framtid blir ivaretatt. 

b. Det utarbeides ny ”kjøpsavtale” som tinglyses på gnr. 8 – bnr. 491, Fiskarvik.  
 
Vedtaket er enstemmig.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 


