
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 21.06.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 
Sak – fra / til: 067/10 - 082/10 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Liv Tone Øiumshaugen – H 
Bitten Fugelsnes – AP Inghild Vanglo – AP Unn Therese Omdal – AP 
Morten Haug - KrF Knut Pettersen – AP Wenche H. Andersen – FrP 
Tor Inge Rake – V    
 
Følgende medlemmer hadde forfall:  
Solveig Ege Tengesdal - KrF Kjell Fredriksen – FrP Sigvald Nodland – SP 
 
Følgende varamedlemmer møtte:ll 
Bente Skåra Gundvaldsen - KrF Per Hovland - FrP Birger Røyland - SP 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Fung. rådmann Kåre Ingvar Helland, miljø- og driftssjef Arild Dyrskog Rolfsen, personalsjef 
Kristin Bø Haugland, regnskapssjef Bente Bø Torvaldsen 
 
Merknader til møtet: 

 Ved møtets start ble sak 082/10: Plaza Egersund  AS - leie av uteareal  satt på 
sakskartet. Saksforelegg ble fordelt i løpet av møtet. 

 Møtet ble lukket i deler av sak 78/10 (referatsak 10), 79/10, og hele sak 80/10. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 
 

l EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 



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 Gundvaldsen, 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 

067/10 Dalane energi - Endring i vedtekter §15 Låneopptak.  

068/10 Grøne Bråden skole, forsterket avdeling - økte prosjektkostnader  

069/10 Sjarkveien - kommunalt boligfelt  

070/10 
Planprogram for kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 2022 - 
endelig vedtak 

 

071/10 Bompenger i Dalane - plassering av bomstasjoner, takster m.v.  

072/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mai 2010.  

073/10 Månedsrapport - økonomisk status juni 2010  

074/10 
Søknad om midler til melkeprosjekt  - framtidsrettet melkeproduksjon i 
Dalane - Norsk landbruksrådgivning 

 

075/10 
Klage på formannskapets vedtak - 2.gangsbehandling -dispensasjon for 
tilbygg til fritidsbolig gnr. 103 bnr. 10, Per Magne Egeland, 
Møgedalsveien 556 

 

076/10 Strømstad boligfelt - salg av kommunal boligtomt.  

077/10 Tariffrevisjon pr. 01.05.2010  

078/10 Referatsaker til formannskapets møte 10.6.2010.  

079/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 10.6.2010  

080/10 Bakkebø - Oppfølging  

081/10 Tomtepriser i Tuå boligfelt  

082/10 Plaza Egersund  AS - leie av uteareal  

 
 
 



067/10: Dalane energi - Endring i vedtekter §15 Låneopptak.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.06.2010: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Dalane energis vedtekter §15 Låneopptak endres til: 
Selskapet kan ta opp nødvendig lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld 
innenfor en øvre låneramme på 400 millioner kroner. 

 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-067/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 
Dalane energis vedtekter §15 Låneopptak endres til: 
Selskapet kan ta opp nødvendig lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld 
innenfor en øvre låneramme på 400 millioner kroner. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
 

068/10: Grøne Bråden skole, forsterket avdeling - økte 
prosjektkostnader  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.06.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Ut fra den vanskelige økonomiske situasjon kommunen nå står overfor, med beskjæring av 
investerings- og driftsbudsjett, stoppes utbyggingsprosjekt for Grøne Bråden skole, forsterket 
avdeling. 
 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, H, KrF, SP og V):  

1. ”Utbyggingen av forsterket avdeling Grøne Bråden skole gjennomføres som planlagt. 
 



2. Budsjettrammen for prosjektet økes til 16,1 millioner kroner. Posten inventar/utstyr 
reduseres med kr. 300.000. Utbyggingen igangsettes med avsatte midler på 
inneværende års budsjett, og fullfinansieres i budsjettet for 2011.  

 
3 a Nødvendig låneopptak reduseres med til sammen 500.000 kr.  gjennom følgende 

 omdisponeringer i investeringsbudsjettet  (tiltakene utgår): 
- Utvidelse parkeringsplass Gruset          500 000 (låneopptak)    

            
b)  Øvrige finanskostnader dekkes ifm. Budsjettet for 2011, og samlet   

  investeringsramme reduseres tilsvarende. 
 

4. Utvidelse parkeringsplass Gruset vurderes på nytt i forbindelse med budsjettet for 2011. 
 
 
Votering: 
Pettersens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
FS-068/10 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Utbyggingen av forsterket avdeling Grøne Bråden skole gjennomføres som planlagt. 
 
2. Budsjettrammen for prosjektet økes til 16,1 millioner kroner. Posten inventar/utstyr 

reduseres med kr. 300.000. Utbyggingen igangsettes med avsatte midler på 
inneværende års budsjett, og fullfinansieres i budsjettet for 2011.  

 
3. a Nødvendig låneopptak reduseres med til sammen 500.000 kr.  gjennom følgende 

 omdisponeringer i investeringsbudsjettet  (tiltakene utgår): 
- Utvidelse parkeringsplass Gruset          500 000 (låneopptak)    

            
b)  Øvrige finanskostnader dekkes ifm. Budsjettet for 2011, og samlet   

  investeringsramme reduseres tilsvarende. 
 

4. Utvidelse parkeringsplass Gruset vurderes på nytt i forbindelse med budsjettet for 2011. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

069/10: Sjarkveien - kommunalt boligfelt  
 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak 11.05.2010: 
 
Saken tas til orientering og oversendes formannskapet og kommunestyret. 
 
 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
21.06.2010 Formannskapet 



 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-069/10 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
 

070/10: Planprogram for kommuneplan for Eigersund kommune 
2011 - 2022 - endelig vedtak  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.06.2010: 
Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2011-2023 blir vedtatt 
som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §4-1. 
 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-070/10 Vedtak: 
 

Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2011-2023 blir 
vedtatt som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §4-1. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

071/10: Bompenger i Dalane - plassering av bomstasjoner, takster 
m.v.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
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1. Egersund kommune gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til bompengeordning med 
følgende plassering av bomstasjonene: 

 

a. Fv44 vest for Hellvik, jfr. kart (vedlegg 1) 
b. Fv44 i Egersund sentrum, jfr. kart (vedlegg 2 
c. Rv502 til Eigerøy, jfr. kart (vedlegg 2) 
 

3. Nyeveien / Krossmoveien 
Det etableres bomstasjon på Nyeveien (Hestvad bro) for å hindre gjennomkjøring  

 
4. Følgende bomtakster vedtas: 

 

1. Fv44 nord: 
40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 

 

2. Fv44 Egersund sentrum og Rv502 til Eigerøy: 
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 
 

3. Nyeveien 
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 

 

4. I tillegg skal gjelde ”timesregel” og maksimaltak på 75 passeringer pr. måned. 
 

5. Bompengeperioden settes til 15 år. 
 

6. Investeringsmidlene skal benyttes i tråd med tidligere prioriteringer i handlingsplanen for 
Dalanepakken vedtatt av fylkestinget i Rogaland 17.02. 2009 med de justeringer som er 
beskrevet i saksforelegget. 

 

7. Kommunen bevilger samtidig kr. 75.000,- til akskjekapital i bompengeselskap for 
bompengeordning for de 3 byggeklossene. Det forutsettes at andre aktuelle parter gjør 
tilsvarende og en ber fylkeskommunen ta initiativ til å få opprettet selskapet samt sende 
endelig bompengesøknad. 

 

8. Det anmodes Staten om å prioritere behandling / framdrift av den statlige delen av 
”Dalanepakken” på E39. 

 

9. Fv44 sør:   

Eigersund kommune stiller seg positiv til foreslått plassering og foreslåtte bomtakster 
med 40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter.  

 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen 
for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund 
kommune blir finansiert av bompenger.” 

 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Punkt 1 b endres slik: 
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b. Fv44 i Egersund sentrum flyttes til område Jernbanebru over Lundeåne i 
sentrum. 

 
2. Punkt 2 endres slik: 

Det etableres bomstasjon på Damsgård bro for å hindre gjennomkjøring. 
 
 
Votering: 
Pettersens forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens forslag med unntak av punkt 1 
 b og punkt 2. (H + KrF) 
 Egaas forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
FS-057/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen 
for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund 
kommune blir finansiert av bompenger. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.06.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
• Nye dokumenter i saken:  

Vedtak fra felles brukerutvalgs møte 09.06.2010. 
---- o ---- 

 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 

1. Egersund kommune gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til bompengeordning med 
følgende plassering av bomstasjonene: 

 

a. Fv44 vest for Hellvik, jfr. kart (vedlegg 1) 
b. Fv44 i Egersund sentrum flyttes til område Jernbanebru over Lundeåne i 

sentrum  
c. Rv502 til Eigerøy, jfr. kart (vedlegg 2) 
 

2. Nyeveien / Krossmoveien 
Det etableres bomstasjon på Damsgård bro for å hindre gjennomkjøring. 

 
3. Følgende bomtakster vedtas: 

 

1. Fv44 nord: 
40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 

 

2. Fv44 Egersund sentrum og Rv502 til Eigerøy: 
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 
 

3. Nyeveien 
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 

 

4. I tillegg skal gjelde ”timesregel” og maksimaltak på 75 passeringer pr. måned. 
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4. Bompengeperioden settes til 15 år. 
 

5. Investeringsmidlene skal benyttes i tråd med tidligere prioriteringer i handlingsplanen for 
Dalanepakken vedtatt av fylkestinget i Rogaland 17.02. 2009 med de justeringer som er 
beskrevet i saksforelegget. 

 

6. Kommunen bevilger samtidig kr. 75.000,- til akskjekapital i bompengeselskap for 
bompengeordning for de 3 byggeklossene. Det forutsettes at andre aktuelle parter gjør 
tilsvarende og en ber fylkeskommunen ta initiativ til å få opprettet selskapet samt sende 
endelig bompengesøknad. 

 

7. Det anmodes Staten om å prioritere behandling / framdrift av den statlige delen av 
”Dalanepakken” på E39. 

 

8. Fv44 sør:   

Eigersund kommune stiller seg positiv til foreslått plassering og foreslåtte bomtakster 
med 40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter. ” 

 
     ----0---- 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen 
for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund 
kommune blir finansiert av bompenger.” 

 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo slike tilleggspunkt: 

1. ”Kostnader og inntekter for fylkesdelplan for areeal og transport i Dalane må 
vurderest på ny. Dette fordi det eneste prosjektet som er grovkalkulert i verste fall 
har en kostnadsoverskridelse på nesten 100 % eller 230 mill. 

2. Foreslått bomplasering på E39 må flyttes til Storsheia. Dersom bommen 
plasseres på Eigestad, vil en flytte en stor del av sørgående person- og 
tungtrafikk til fylkesveien mellom Fjermedal og Tengs. Det vil ikke være ønskelig 
med en slik trafikkbelastning på denne veien. Ved å flytte bomstasjonen til 
Storsheia vil en slippe dette. 

3. Foreslåtte bomplasering på R44 mot Sokndal bør flyttes nær Hauge sentrum. 
Det er ulogisk at en bomstasjon på Åvendal skal kreve inn penger for utvedringer 
på strekket mellom Hauge og Åna Sira.” 

 
 
Votering: 
Gyas forslag vedtatt med 8 stemmer mot 2 stemmer for Stapnes forslag (H). 
Gyas forslag punkt 1 falt med 8 stemmer mot 2 stemmer for (SP + V) 
Gyas forslag punkt 2 falt med 7 stemmer mot 3 stemmer for (SP + V + KRF) 
Gyas forslag punkt 3 falt med 8 stemmer mot 2 stemmer for (SP + V) 
 
 
M-081/10 Vedtak: 

 
Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen 
for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund 
kommune blir finansiert av bompenger 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Egersund kommune gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til bompengeordning 
med følgende plassering av bomstasjonene: 

 

a. Fv44 vest for Hellvik, jfr. kart (vedlegg 1) 
b. Fv44 i Egersund sentrum flyttes til område Jernbanebru over Lundeåne i 

sentrum. 
c. Rv502 til Eigerøy, jfr. kart (vedlegg 2) 
 

2. Nyeveien / Krossmoveien 
Det etableres bomstasjon på Damsgård bro for å hindre gjennomkjøring. 

 
3. Følgende bomtakster vedtas: 

 

1. Fv44 nord: 
40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 

 

2. Fv44 Egersund sentrum og Rv502 til Eigerøy: 
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 
 

3. Nyeveien 
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 

 

4. I tillegg skal gjelde ”timesregel” og maksimaltak på 75 passeringer pr. måned. 
 

4. Bompengeperioden settes til 15 år. 
 

5. Investeringsmidlene skal benyttes i tråd med tidligere prioriteringer i handlingsplanen for 
Dalanepakken vedtatt av fylkestinget i Rogaland 17.02. 2009 med de justeringer som er 
beskrevet i saksforelegget. 

 

6. Kommunen bevilger samtidig kr. 75.000,- til akskjekapital i bompengeselskap for 
bompengeordning for de 3 byggeklossene. Det forutsettes at andre aktuelle parter gjør 
tilsvarende og en ber fylkeskommunen ta initiativ til å få opprettet selskapet samt sende 
endelig bompengesøknad. 

 

7. Det anmodes Staten om å prioritere behandling / framdrift av den statlige delen av 
”Dalanepakken” på E39. 

 

8. Fv44 sør:   

Eigersund kommune stiller seg positiv til foreslått plassering og foreslåtte bomtakster 
med 40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter.  

 
 
BIRGER RØYLAND (SP) foreslo slike tilleggspunkt: 
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4. ”Kostnader og inntekter for fylkesdelplan for areeal og transport i Dalane må 
vurderest på ny. Dette fordi det eneste prosjektet som er grovkalkulert i verste fall 
har en kostnadsoverskridelse på nesten 100 % eller 230 mill. 

5. Foreslått bomplasering på E39 må flyttes til Storsheia. Dersom bommen 
plasseres på Eigestad, vil en flytte en stor del av sørgående person- og 
tungtrafikk til fylkesveien mellom Fjermedal og Tengs. Det vil ikke være ønskelig 
med en slik trafikkbelastning på denne veien. Ved å flytte bomstasjonen til 
Storsheia vil en slippe dette. 

6. Foreslåtte bomplasering på R44 mot Sokndal bør flyttes nær Hauge sentrum. 
Det er ulogisk at en bomstasjon på Åvendal skal kreve inn penger for utvedringer 
på strekket mellom Hauge og Åna Sira.” 

 
 
Votering: 
Formannskapets innstiling (20.5.2010) vedtatt med 8 mot 5 for Egaas forslag unntatt punkt 7 og 

8. (KrF+H) 
Røylands forslag falt med 11 mot 2 stemmer for. (SP + V) 
Egaas forslag punkt 7 enstemmig vedtatt.  
Egaas forslag punkt 8 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (FrP + SP + V) 
 
 
FS-071/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i 
Fylkesdelplanen for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier 
i Eigersund kommune blir finansiert av bompenger. 

 

2. Fv44 sør: Eigersund kommune stiller seg positiv til foreslått plassering og foreslåtte 
bomtakster med 40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. 
Rabattsatser i tråd med standard retningslinjer for bompengeprosjekter.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

072/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mai 
2010.  
 

Forslag til vedtak 20.05.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 5.5.2010 godkjennes. 
 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
INGHILD VANGLO (AP) tok opp referatsak 7/10 - Status vedr. rettslige skjønn ang. ny 

vannkilde Refsvatnet - skjønn vedr. rettigheter til veitrese/ ledningstrase og skjønn vedr. 
rådighetsbegrensinger i nedslagsfeltet omkring Refsvatnet (Revsvannet) da det var hun 
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tok opp denne saken og ikke var tilstede i forrige møte. 
 
Hun foreslo følgende forslag:  
”Administrasjonen sender ut informasjon til berørte grunneiere om Status vedr. rettslige 
skjønn ang. ny vannkilde Refsvatnet - skjønn vedr. rettigheter til veitrase/ ledningstrase 
og skjønn vedr. rådighetsbegrensinger i nedslagsfeltet omkring Refsvatnet 
(Revsvannet). Det vedlegges en (komplett/usladdet) kopi av referatsak nr. 7/10 fra F-
20.05.2010.” 

 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
Vanglos tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-072/10 Vedtak: 
 

1. Protokoll fra formannskapets møte den 5.5.2010 godkjennes. 
 

2. Administrasjonen sender ut informasjon til berørte grunneiere om Status vedr. rettslige 
skjønn ang. ny vannkilde Refsvatnet - skjønn vedr. rettigheter til veitrese/ ledningstrase 
og skjønn vedr. rådighetsbegrensinger i nedslagsfeltet omkring Refsvatnet 
(Revsvannet). Det vedlegges en (komplett/usladdet) kopi av referatsak nr. 7/10 fra F-
20.05.2010. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

073/10: Månedsrapport - økonomisk status juni 2010  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.06.2010: 
 
Formannskapet tar saken til etterretning. 
 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

”I økonomirapporteringen som skal legges frem formannskapet i hvert møte, legges det 
inn en prosentvis status opp i mot vedtatt budsjett.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
Egaas forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-073/10 Vedtak: 
 

1. Formannskapet tar saken til etterretning. 
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2. I rapporteringen som skal legges frem formannskapet i hvert møte, legges det inn en 
prosentvis status opp i mot vedtatt budsjett. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

074/10: Søknad om midler til melkeprosjekt  - framtidsrettet 
melkeproduksjon i Dalane - Norsk landbruksrådgivning  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Eigersund kommune ønsker ikke å tiltre i prosjektet ” Framtidsretta mjølkeproduksjon i 
Dalane”.  Dette av økonomiske årsaker.  
 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-074/10 Vedtak: 
 

Eigersund kommune ønsker ikke å tiltre i prosjektet ” Framtidsretta mjølkeproduksjon i 
Dalane”.  Dette av økonomiske årsaker.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

075/10: Klage på formannskapets vedtak - 2.gangsbehandling -
dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig gnr. 103 bnr. 10, Per Magne 
Egeland, Møgedalsveien 556  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.05.2010: 
Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Per Magne Egeland, plan- og 
bygningsloven og oppgitte særlige grunner og finner, jamfør pbl § 7 at det foreligger en overvekt 
av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon fra formål i kommuneplanen og 
tilhørende bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (LNF- områder 
nærmere vassdrag enn 100 meter).  
 
Som særlig grunn anføres:  

 Tiltaket er av mindre karakter. 
 Tiltak er en god løsning for tiltakshaver.  
 Bedre estetisk løsning tilpasset terrenget.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 
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21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)  
 
 
FS-075/10 Vedtak: 
 

Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Per Magne Egeland, plan- 
og bygningsloven og oppgitte særlige grunner og finner, jamfør pbl § 7 at det foreligger 
en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon fra formål i 
kommuneplanen og tilhørende bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) 
og § 4.3 (LNF- områder nærmere vassdrag enn 100 meter).  
 
Som særlig grunn anføres:  

 Tiltaket er av mindre karakter. 
 Tiltak er en god løsning for tiltakshaver.  
 Bedre estetisk løsning tilpasset terrenget.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

076/10: Strømstad boligfelt - salg av kommunal boligtomt.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2010: 
1. Søknaden fra Odd-Arne Ørsland om kjøp av tomt 64 på Strømstad boligfelt (gnr. 98, 

bnr. 35) imøtekommes. 
2. Prisen for tomten er kr 254.717,-. I tillegg kommer oppmålingsgebyr og 

tinglysningsgebyr for målebrev, samt tinglysning av skjøte og dokumentavgift på til 
sammen kr 21.408,-. 

3. Dersom ikke Odd-Arne Ørsland har akseptert tilbudet ved å sende inn bekreftelse 
innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til hans adresse, bortfaller tilbudet, som 
i så tilfelle går videre til Grude og Lagård AS. 

 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Søknaden fra Grude og Lagård AS om kjøp av tomt 64 på Strømstad boligfelt (gnr. 98, 
bnr. 35) imøtekommes. 

2. Prisen for tomten er kr 254.717,-. I tillegg kommer oppmålingsgebyr og 
tinglysningsgebyr for målebrev, samt tinglysning av skjøte og dokumentavgift på til 
sammen kr 21.408,-. 
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3. Dersom ikke Grude og Lagård AS har akseptert tilbudet ved å sende inn bekreftelse 
innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til deres adresse, bortfaller tilbudet, som i 
så tilfelle går videre til Odd-Arne Ørsland.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med 7 mot 6 stemmer for Øiumshaugens forslag. (FrP + H + SP) 
 
 
FS-076/10 Vedtak: 
 

1. Søknaden fra Odd-Arne Ørsland om kjøp av tomt 64 på Strømstad boligfelt (gnr. 98, bnr. 
35) imøtekommes. 

2. Prisen for tomten er kr 254.717,-. I tillegg kommer oppmålingsgebyr og 
tinglysningsgebyr for målebrev, samt tinglysning av skjøte og dokumentavgift på til 
sammen kr 21.408,-. 

3. Dersom ikke Odd-Arne Ørsland har akseptert tilbudet ved å sende inn bekreftelse innen 
3 uker etter at vedtaket er kommet fram til hans adresse, bortfaller tilbudet, som i så 
tilfelle går videre til Grude og Lagård AS. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

077/10: Tariffrevisjon pr. 01.05.2010  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.06.2010: 
 
Eigersund kommune stemmer Ja til det anbefalte forslaget. 
 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-077/10 Vedtak: 
 

Eigersund kommune stemmer Ja til det anbefalte forslaget. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

078/10: Referatsaker til formannskapets møte 10.6.2010.  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 26.05.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
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Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/13214 U 11.05.2010 Frode Ramsland 

Tillatelse til tiltak - Riving 
samt oppføring ny garasje 
gnr. 5 bnr. 47 - Frode 
Ramsland, Ytstebrødveien 
269 

2 10/13827 I 14.05.2010 
Stavanger 
universitetssjukehus 

Referat fra møte i 
styringsgruppen for Dalane 
DMS 23.04.10 

3 10/13580 I 12.05.2010 Dalane energi 
Dalane energi - Innkalling til 
representantskapsmøte 
03.06.10 

4 10/11978 I 20.04.2010 Bakkebø borettslag 
Ordinær generalforsamling i 
Bakkebø borettslag 20.04.10

5 10/14181 I 25.05.2010 Statens vegvesen 
KVU E39 Søgne - Ålgård. 
Invitasjon til Verksted i 
Kvinesdal 7. juni 

6 10/10714 S 19.04.2010  
Årsmelding for 2009 - råd for 
funksjonshemmede 

7 10/14496 I 20.05.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Ber om uttalelse - 
behandling av 
dispensasjonssaker etter ny 
plan- og bygningslov 

8 10/15122 I 02.06.2010 
Det kgl. kommunal- 
og 
regionaldepartement 

Økonomiske forhold vedr. 
private grunnskoler i 
Eigersund kommune 

9 10/15605 X 10.06.2010 

Arild Dyrskog 
Rolfsen;  
Leif E. Broch;  
Kåre Ingvar Helland;  
Tore L. Oliversen;  
Terje Jørgensen;  
Solveig Ege 
Tengesdal;  
Steinar Nordvoll;  
Hans Petter 
Tønnessen;  
Kristin Bø Haugeland

Bygdeutviklingsprisen for 
Rogaland 2010 - forslag til 
kandidater 

10 10/15825 X 13.06.2010 *** Oppfølging Driftstilpasninger 
  
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

9 10/15605 X 10.06.2010 Mottaker 
Bygdeutviklingsprisen for 
Rogaland 2010 - forslag til 
kandidater 

 
WENCHE HAFFNES ANDERSEN (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune foreslå Gjermestad gård til bygdeutviklingsprisen for Rogaland 
2010.” 
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Votering referatsak 9: 
Andersens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 

10 10/15825 X 13.06.2010 *** 
Oppfølging 
Driftstilpasninger 

 
 Saken ble behandlet i lukket møte jf. kl. § 30, 3. 

~ o ~ 
 
 Opplysninger/behandling/vedtak unntatt offentlighet finnes i eget protokollvedlegg.  

(JPiD: 10/16626)     
~ o ~ 

  
ORDFØREREN foreslo slikt vedtak:  

1. ”I politiske saksforelegg der det er økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune 
pålegges administrasjonen å alltid utrede driftsmessige og investeringsmessige forhold 
(utgifter og inntekter). Dette skal bla presiseres i tabellform slik: Inneværende år (år 1) 
og de to påfølgende årene. 

 
2. I rapporteringen for vedtatte innsparingstiltak som skal legges frem formannskapet i 

hvert møte, legges det inn en prosentvis status (gjennomført) for det enkelte tiltak opp i 
mot vedtatt innsparing for 2010/2011. Dette slik at oppnådd besparelse blir synliggjort pr. 
tiltak og samlet for 2010/2011. Rapporten skal så langt det er mulig presenteres på en 
slik måte at mest mulig er offentlig. Deler som er absolutt nødvendig og påkrevd å være 
unntatt offentlighet føres i eget vedlegg.” 

 
 
Votering referatsak 10: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-078/10 Vedtak: 
 
 Opplysninger/behandling/vedtak unntatt offentlighet finnes i eget protokollvedlegg.  

(JPiD: 10/16626)     
~ o ~ 

 
 

9 10/15605 X 10.06.2010 Mottaker 
Bygdeutviklingsprisen for 
Rogaland 2010 - forslag til 
kandidater 

 
Eigersund kommune foreslå Gjermestad gård til bygdeutviklingsprisen for Rogaland 
2010. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

10 10/15825 X 13.06.2010 *** 
Oppfølging 
Driftstilpasninger 

 
1. I politiske saksforelegg der det er økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune 

pålegges administrasjonen å alltid utrede driftsmessige og investeringsmessige forhold 
(utgifter og inntekter). Dette skal bla presiseres i tabellform slik: Inneværende år (år 1) 
og de to påfølgende årene. 
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2. I rapporteringen for vedtatte innsparingstiltak som skal legges frem formannskapet i 

hvert møte, legges det inn en prosentvis status (gjennomført) for det enkelte tiltak opp i 
mot vedtatt innsparing for 2010/2011. Dette slik at oppnådd besparelse blir synliggjort pr. 
tiltak og samlet for 2010/2011. Rapporten skal så langt det er mulig presenteres på en 
slik måte at mest mulig er offentlig. Deler som er absolutt nødvendig og påkrevd å være 
unntatt offentlighet føres i eget vedlegg. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 

 
079/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 10.6.2010  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 20.05.2010: 
 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
INGHILD VANGLO (AP) tok opp spørsmål om rusmisbrukeres bosituasjon i lukket møte jf. kl. § 
30 nr. 3.   
 
 Opplysninger/behandling/vedtak unntatt offentlighet finnes i eget protokollvedlegg.  

(JPiD: 10/16626)     
~ o ~ 

 
 
 ORDFØRER tok opp til drøfting tilsetting av ny miljø- og driftssjef og foreslo slikt vedtak:  

”Som intervjuutvalg for ny miljø- og driftssjef oppnevnes ordfører, rådmann, personalsjef og 
tillitsvalgt.” 

 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  

 
 
 KNUT PETTERSEN (AP) ba om en tilbakemelding på status for nye lokaliteter for 

Sivilforsvaret.  
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om at dette nå nærmet seg en løsning og at det ville 
komme en sak til neste formannskapsmøte med forslag til en ny leieavtale. Dette var positivt 
ikke bare for Sivilforsvartet, men også for Husabø barnehage som ville få frigitt 
kjellerlokaliteter som et resultat av dette. 

 
 
 LEIF ERIK EGAAS (H) tok opp det positive i at Hagelaget hadde brukt egne ressurser på å 

pynte opp rundkjøringen på Eie.  
 
ORDFØREREN vil sende et takkebrev til hagelaget. 
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 LEIF ERIK EGAAS (H) tok opp om det var mulig å redusere kostnadene til kommunal 
annonsering, herunder spesielt annonsering av politiske møter, og ba om et notat angående 
dette til neste formannskapsmøte. 

 
SEKRETARIATSLEDER orienterte om saken og ga tilbakemelding om at formannskapet vil 
få et notat om saken til neste møte. 

 
 
 BIRGER RØYLAND (SP) tok opp situasjonen for lokalitetene for Voksenopplæringen.  

 
FUNG.RÅDMANN redegjorde for saken. 
 
FORMANNSKAPET ba om en redegjørelse for saken til neste formannskapsmøte. 

 
 
 
FS-079/10 Vedtak: 
 

Som intervjuutvalg for ny miljø- og driftssjef oppnevnes ordfører, rådmann, personalsjef 
og tillitsvalgt. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

080/10: Bakkebø - Oppfølging   
 

Forslag til vedtak 30.03.2010: 
 
Saken tas til orientering. 
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
OLAF AURDAL (H) foreslo: 
 

Saken tas til orientering og oversendes formannskapet og kommunestyret.  
  

Votering: 
Aurdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-014/10 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering og oversendes formannskapet og kommunestyret. 
 
 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

Saken tas til orientering. 
  

Vedtaket er enstemmig. 
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21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
ORDFØREREN foreslo slikt vedtak:  

”Når kommunestyrets behandling av saken, skal dette skje i åpent møte. Kun de 
konkrete opplysninger som er unntatt offentlighet jf. lovbestemt taushetsplikt vedlegges 
saken i eget vedlegg som er unntatt offentlighet.” 

 
ORDFØREREN foreslo slikt vedtak: 

”Saken sendes tilbake til kontrollutvalget slik at de kan vurdere saken på nytt i lys av nye 
opplysninger som har tilflytt formannskapet i saken. Kontrollutvalget bes spesielt vurdere 
de nye opplysningene opp i mot kommunens delegasjonsreglement.”  

 (Opplysningene finnes i eget vedlegg unntatt offentlighet) 
 
 
 Opplysninger/behandling/vedtak unntatt offentlighet finnes i eget protokollvedlegg.  

(JPiD: 10/16626)     
~ o ~ 

 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-080/10 Vedtak: 
 

1. Saken sendes tilbake til kontrollutvalget slik at de kan vurdere saken på nytt i lys av nye 
opplysninger som har tilflytt formannskapet under behandling av saken. Kontrollutvalget 
bes spesielt vurdere de nye opplysningene opp i mot kommunens 
delegasjonsreglement. 

 
2. Når kommunestyrets får behandler saken, skal dette skje i åpent møte på grunnlag av et 

offentlig saksforelegg i den grad dette er mulig. Kun konkrete opplysninger som er 
spesifikt er unntatt offentlighet jf. lovbestemt taushetsplikt vedlegges saken i eget 
vedlegg unntatt offentlighet. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

081/10: Tomtepriser i Tuå boligfelt  
 
Rådmannens forslag til vedtak 11.06.2010: 
 
1. 22 boligtomter i Tuå boligfelt legges ut for tildeling og salg i henhold til gjeldende 

kommunale regler. 
 
2. Tueveien 9 og Stokkandveien 2, 4, 6 og 11 legges ut for tildeling og salg til 

førstegangsetablerere under 30 år eller funksjonshemmede i henhold til gjeldende 
kommunale regler for slike tomter.  

 
3. Tomteprisene i Tuå boligfelt vedtas som nedenforstående liste viser: 
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Tomt Beregnet  

   tomtepris: 

    

Tueveien 4  kr               515 502  

Tueveien 6  kr               565 872  

Tueveien 8  kr               577 257  

Tueveien 9 *  kr               368 352  

Tueveien 10  kr               553 452  

Tueveien 12  kr               582 087  

Stokkandveien 1  kr               566 217  

Stokkandveien 2 *  kr               364 697  

Stokkandveien 3  kr               552 072  

Stokkandveien 4 *  kr               372 007  

Stokkandveien 5  kr               550 692  

Stokkandveien 6 *  kr               377 489  

Stokkandveien 7  kr               645 567  

Stokkandveien 8  kr               566 562  

Stokkandveien 9  kr               662 472  

Stokkandveien 10  kr               616 242  

Stokkandveien 11 *  kr               379 773  

Stokkandveien 12  kr               672 477  

Stokkandveien 13  kr               662 472  

Stokkandveien 15  kr               592 092  

Stokkandveien 17  kr               658 332  

Stokkandveien 19  kr               670 752  

*   25 % rabatt  

 
4.        Overskuddet i Tuå boligfelt overføres til Tomteutviklingsfondet. 
 
5. Selgerne av gnr. 60, bnr. 431 gis frist til 15 juli 2010 med å svare om de vil 

gjennkjøpe  to tomter og i så fall hvilke tomter. Innen samme frist tilbys også selgerne 
kr. 25 000,- pr. tomt dersom de medvirker til at gjennkjøpsheftet slettes. 

 
6.         Dersom selgerne av gnr. 60, bnr. 431 velger å gjennkjøpe tomter i henhold til tinglyst   
            skjøte, som er beregnet solgt med 25 % rabatt gis Rådmannen fulllmakt til å avgjøre   
            hvilke nye tomter som skal selges med 25 % rabatt til  
            førstegangsetablerere/funksjonshemmede. 
 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-081/10 Vedtak: 
 

1. 22 boligtomter i Tuå boligfelt legges ut for tildeling og salg i henhold til gjeldende 
kommunale regler. 

 



 

 21

2. Tueveien 9 og Stokkandveien 2, 4, 6 og 11 legges ut for tildeling og salg til 
førstegangsetablerere under 30 år eller funksjonshemmede i henhold til gjeldende 
kommunale regler for slike tomter.  

 
3. Tomteprisene i Tuå boligfelt vedtas som nedenforstående liste viser: 

  

Tomt Beregnet  

   tomtepris: 

    

Tueveien 4  kr               515 502  

Tueveien 6  kr               565 872  

Tueveien 8  kr               577 257  

Tueveien 9 *  kr               368 352  

Tueveien 10  kr               553 452  

Tueveien 12  kr               582 087  

Stokkandveien 1  kr               566 217  

Stokkandveien 2 *  kr               364 697  

Stokkandveien 3  kr               552 072  

Stokkandveien 4 *  kr               372 007  

Stokkandveien 5  kr               550 692  

Stokkandveien 6 *  kr               377 489  

Stokkandveien 7  kr               645 567  

Stokkandveien 8  kr               566 562  

Stokkandveien 9  kr               662 472  

Stokkandveien 10  kr               616 242  

Stokkandveien 11 *  kr               379 773  

Stokkandveien 12  kr               672 477  

Stokkandveien 13  kr               662 472  

Stokkandveien 15  kr               592 092  

Stokkandveien 17  kr               658 332  

Stokkandveien 19  kr               670 752  

*   25 % rabatt  

 
4. Overskuddet i Tuå boligfelt overføres til Tomteutviklingsfondet. 

 
5. Selgerne av gnr. 60, bnr. 431 gis frist til 15 juli 2010 med å svare om de vil gjennkjøpe  

to tomter og i så fall hvilke tomter. Innen samme frist tilbys også selgerne kr. 25 000,- pr. 
tomt dersom de medvirker til at gjennkjøpsheftet slettes. 

 
6. Dersom selgerne av gnr. 60, bnr. 431 velger å gjennkjøpe tomter i henhold til tinglyst 

skjøte, som er beregnet solgt med 25 % rabatt gis Rådmannen fulllmakt til å avgjøre 
hvilke nye tomter som skal selges med 25 % rabatt til 
førstegangsetablerere/funksjonshemmede. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

082/10: Plaza Egersund  AS - leie av uteareal  
 

1. Eigersund kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknaden fra Plaza Egersund AS 
om å leie gategrunn for uteservering ved Nesgården på permanent basis. 
 



 

 22

2. Under forutsetning av at rådmannen gir midlertidig dispensasjon for uteservering i tråd 
med miljøutvalgets vedtak i sak 061/10, så godkjenner formannskapet som grunneier at 
arealet leies for sesongen 2010 for kr. 1.250,-. 

 
 
21.06.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Saken ble enstemmig satt på sakskartet ved møtets start. 

~ o ~ 
 
MORTEN HAUG (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”På grunn av stedes beliggenhet, avslås søknaden om søknad om leie av av uteområdet 
ved Plaza A/S. 
 
Gangarealet er et offentlig trafikkområde og skal ivaretas etter prinsipper om universell 
utforming. Det er på ingen måte tilrådelig med løsning som omsøkt da det strider mot 
krav for et funksjonelt gangareal (2.8 meter bredde i en mest mulig rett linje). Tiltaket 
forstyrrer siktlinjene mellom Areneset og Torget noe som igjen vanskeliggjør 
fremkommelighet og forståelsen av bygningsmiljøet.” 

 
  
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 3 stemmer for Haugs forslag. (Inghild Vanglo (AP) + 

KrF) 
 
 
FS-082/10 Vedtak: 
 

1. Eigersund kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknaden fra Plaza Egersund AS 
om å leie gategrunn for uteservering ved Nesgården på permanent basis. 
 

2. Under forutsetning av at rådmannen gir midlertidig dispensasjon for uteservering i tråd 
med miljøutvalgets vedtak i sak 061/10, så godkjenner formannskapet som grunneier at 
arealet leies for sesongen 2010 for kr. 1.250,-. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 



 
 
 
 
 
 
 


