
 EIGERSUND KOMMUNE  
Formannskapet  
 

 
 
MØTEINNKALLING 
 
BEFARING / ORIENTERINGER 
 
 kl 11:00  Avreise fra rådhuset. 

Kl 11:15 Sak 046/10 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/stall samt 2 
mindre bygg gnr. 41 bnr. 3 - Svend Tønnessen, Sletteidveien 277 

kl 1200  Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 
 
Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/-  15 min. hver vei.  

 
Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

 
044/10 

Avgjøres av kommunestyret: 
Kommunale tomter Hestnes - Rundevollsområdet - utbyggingsselskap? 

 

 
045/10 

Avgjøres av utvalget: 
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   L 
 
 
 
Egersund, 28. april 2010  
 
Solveig Ege Tengesdal 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Varaordfører  
  
      Målfrid Espeland 
      Politisk sekretær 
 
 
 
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). 
 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
  
 -  Arne Stapnes (H)  for Leif Erik Egaas (H) 
 
 
Merk: 
• Saksdokumenter unntatt offentlighet i sak  - 055/10 – Næringsareal gnr. 8 bnr. 491 – 

Fiskarvik   -  sendes kun til møtende medlemmer. 
 
 
  
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, alle 
bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens 
internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås ved 
henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
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