
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 
Sak – fra / til: 136/10 - 149/10 
 
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 
Sigvald Nodland – SP Kjell Fredriksen – FrP Wenche H. Andersen – FrP 
Tor Inge Rake – V Morten Haug - KrF Solveig Ege Tengesdal - KrF 
Knut Pettersen – AP   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
   
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Karl Johan Olsen, fagkonsulent Johan Norum 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble gjennomført befaring i sakene 140 og 143/10 fra kl. 1000. 
 Møtet ble startet kl. 11:30 og sak 149/10 ble behandlet i lukket møte jf. kl. § 30, nr. 3, 

frem til ordinær møtestart kl. 1200. Saksdokumentene (u.off) til sak 149/10 ble levert 
ut ved møtets start.  

 Møtet ble lukket under behandlingen av sak 148 og 149/10,jf. kl. 31, nr 3. Protokoll for 
denne delen av møtet finnes i eget protokollvedlegg unntatt offentlighet. (JpID: 
10/30971) 

 I sak 146/10 ble referatsakene 6-9 levert ut ved møtets start, rs-sak 9 er unntatt 
offentlighet.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 
 

 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, Kjell Vidar Nygår, 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 

136/10 Økonomirapport januar - november 2010  

137/10 Fremtidig organisering av Dalane energi  

138/10 Dalane Miljøverk IKS - endring av selskapsavtale  

139/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2.12.2010  

140/10 
Søknad om fradeling av boligtomt fra gnr. 20, bnr. 7 - Ester og Samuel 
Ørsland 

 

141/10 
Søknad om varig fritak fra driveplikt - gnr. 3 bnr. 6,7,15 - Arvid Arthur 
Seglem 

 

142/10 
Søknad om varig fritak fra driveplikt - gnr. 19 bnr. 17 og 29 - Tønnes 
Omdal 

 

143/10 
Søknad om fradeling av 7 utleiehytter etter jordloven innenfor område for 
fritidsbebyggelse - gnr./bnr. 3/14 - Hans Meinhard Seglem 

 

144/10 
Klage på Formannskapets vedtak - Avslag på søknad om garasje og 2 
mindre bygg, gnr. 41 bnr. 3 - Svend Tønnessen, Sletteidveien 277 

 

145/10 
Søknad om konsesjon til erverv av boligtomten gnr. 39, bnr. 55 - Silje 
Høiland og Steffen Vindheim 

 

146/10 Referatsaker til formannskapets møte 15.12.2010  

147/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 15.12.2010  

148/10 Lokal lønnsdannelse 2010 L 

149/10 Arbeidsavtale for ny rådmann. L 

 
 
 



136/10: Økonomirapport januar - november 2010  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.12.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Budsjettert rammetilskudd for 2010 økes med 2.968.000 kroner (ekstra 
rammetilskudd for 2010 av staten).  

2. Eigersund kommune sin andel av økningen i rammetilskuddet på 2.968.000 kroner 
(av totalt 1 milliard kroner) overføres til 2011. 

3. Utgifter knyttet opp mot ansettelse av ny rådmann dekkes ved mindreavsetning til 
Driftsfondet. Rådmann får fullmakt til å foreta endringen i forbindelse med 
årsregnskapet. 

 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-136/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Budsjettert rammetilskudd for 2010 økes med 2.968.000 kroner (ekstra rammetilskudd 
for 2010 av staten).  

2. Eigersund kommune sin andel av økningen i rammetilskuddet på 2.968.000 kroner (av 
totalt 1 milliard kroner) overføres til 2011. 

3. Utgifter knyttet opp mot ansettelse av ny rådmann dekkes ved mindreavsetning til 
Driftsfondet. Rådmann får fullmakt til å foreta endringen i forbindelse med 
årsregnskapet. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

 
 
137/10: Fremtidig organisering av Dalane energi  
 

Rådmannens forslag til vedtak 07.12.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommunestyre godkjenner omdanning av Dalane energi IKS til aksjeselskap 
(AS) samt etablering av en konsernstruktur i tråd med de forutsetninger som 
fremkommer i modell 3 i saksforelegget / vedlagte rapport. 
Dalane energi skal også i fremtiden skape langsiktige verdier for eierne, kundene og 
samfunnet ved å være Dalaneregionens ledende kraftprodusent og kraftleverandør. 
Selskapet skal drive rasjonell, sikker og konkurransedyktig produksjon, omsetning og 
distribusjon av miljøvennlig energi. 



Dalane energi skal delta i næringsvirksomhet med relevans til kjernevirksomhetene, 
enten alene eller i samarbeid med andre. Selskapet skal utvikle og tilby framtidsrettede 
energiløsninger for sine kunder. 
 

2. Eigersund kommunestyre godkjenner at eierskapet i Dalane energi IKS justeres i 
forhold til innbyggertallene i eierkommunene per 1. januar 2009 forut for omdannelsen 
til aksjeselskap, jf. § 2 i dagens vedtekter / selskapsavtale for Dalane energi IKS. Det 
forutsettes at justeringen av eierskapet i Dalane energi IKS skal skje gjennom en 
vederlagsfri omfordeling av IKS-andelene mellom eierkommunene. 

 

3. Det er en forutsetning for kommunestyrets vedtak at nødvendige offentligrettslige 
konsesjoner og tillatelser i forbindelse med omdannelsen blir gitt, og at omdannelsen 
om mulig ikke utløser gevinstbeskatning, økte finanseringskostnader for eksisterende 
lån eller dokumentavgift. Dersom omdannelsen medfører uforutsette negative 
konsesjonsmessige, skattemessige eller andre kostnadsmessige konsekvenser av 
vesentlig betydning for selskapet, skal kommunestyret ha anledning til å trekke den 
foreliggende godkjennelsen. I den grad det er nødvendig gir Eigersund kommunestyre 
fullmakt til styret i Dalane energi IKS til å foreta eventuelle mindre nødvendige 
endringer og tilpasninger i all nødvendig dokumentasjon.  
Eigersund kommunestyre skal, dersom styret i Dalane energi IKS anbefaler dette, ha 
adgang til å trekke den foreliggende godkjennelsen inntil alle nødvendige vedtak i 
forbindelse med omdannelsen til aksjeselskap og etableringen av en konsernstruktur er 
fattet og gjennomføringen av de nødvendige handlinger i den forbindelse er iverksatt. 

 

4. Eigersund kommunestyre forutsetter og gir herved fullmakt til at styret i Dalane energi 
IKS beslutter, iverksetter og gjennomfører alle nødvendige vedtak, tiltak og handlinger i 
forbindelse med den forutgående justeringen av eierskapet i Dalane energi IKS, 
omdannelsen til aksjeselskap og etableringen av en konsernstruktur. Arbeidet 
forutsettes påbegynt omgående, og gjennomføres så raskt som praktisk mulig. 

 

5. Eigersund kommunestyre forutsetter at informasjonsplikten overfor de ansattes 
tillitsvalgte i nevnte prosesser ivaretas tilfredsstillende i henhold til arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. 

 

6. For vedtak som krever beslutning i generalforsamling i forbindelse med etableringen av 
aksjeselskapet (stiftelsesmøtet), gis ordføreren fullmakt til å møte og å stemme på 
vegne av Eigersund kommunestyre. 

 

7. Styret i Dalane energi IKS oppnevnes som styre i aksjeselskapet som stiftes og skal 
sammen med administrasjonen i Dalane energi IKS ha ansvar for å forberede 
overdragelsen til det nye aksjeselskapet. 

 

8. Ordføreren ivaretar alle forhold knyttet til eiers rolle for å gjennomføre 
omdannelsesprosessen samt konserndannelsen, og gis fullmakt til å underskrive de 
dokumenter på vegne av kommunen som er nødvendig for å gjennomføre 
omdanningsprosessen. 

 

9. Eigersund kommunestyre godkjenner vedlagte utkast til vedtekter for Dalane energi 
AS. 

 

10. Eigersund kommunestyre godkjenner vedlagte utkast til aksjonæravtale for Dalane 
energi AS, jf. dog pkt. 8.2., andre avsnitt om utbytte som foreslås endret slik: 
”Som en veiledende norm skal Selskapet på denne bakgrunn, med mindre Partene for 
hvert enkelt regnskapsår blir enige om noe annet, foreta en årlig utdeling av 60 prosent 
av overskuddet i konsernet.” 

 

11. Eigersund kommunestyre ber styret i Dalane energi IKS om å vurdere bruk av fond / 
egenkapital til å finansiere omdanning av selskapet fra et IKS til et AS. 



 
 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1-9 vedtatt med 11 mot 2 stemmer. (Bitten Fugelsnes (AP) + V)  
Rådmannens innstilling punkt 10 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V) 
Rådmannens innstilling punkt 11 vedtatt med 11 mot 2 stemmer. (Bitten Fugelsnes (AP) + V)  
 
 
FS-137/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommunestyre godkjenner omdanning av Dalane energi IKS til aksjeselskap 
(AS) samt etablering av en konsernstruktur i tråd med de forutsetninger som 
fremkommer i modell 3 i saksforelegget / vedlagte rapport. 
Dalane energi skal også i fremtiden skape langsiktige verdier for eierne, kundene og 
samfunnet ved å være Dalaneregionens ledende kraftprodusent og kraftleverandør. 
Selskapet skal drive rasjonell, sikker og konkurransedyktig produksjon, omsetning og 
distribusjon av miljøvennlig energi. 
Dalane energi skal delta i næringsvirksomhet med relevans til kjernevirksomhetene, 
enten alene eller i samarbeid med andre. Selskapet skal utvikle og tilby framtidsrettede 
energiløsninger for sine kunder. 

 

2. Eigersund kommunestyre godkjenner at eierskapet i Dalane energi IKS justeres i forhold 
til innbyggertallene i eierkommunene per 1. januar 2009 forut for omdannelsen til 
aksjeselskap, jf. § 2 i dagens vedtekter / selskapsavtale for Dalane energi IKS. Det 
forutsettes at justeringen av eierskapet i Dalane energi IKS skal skje gjennom en 
vederlagsfri omfordeling av IKS-andelene mellom eierkommunene. 

 

3. Det er en forutsetning for kommunestyrets vedtak at nødvendige offentligrettslige 
konsesjoner og tillatelser i forbindelse med omdannelsen blir gitt, og at omdannelsen om 
mulig ikke utløser gevinstbeskatning, økte finanseringskostnader for eksisterende lån 
eller dokumentavgift. Dersom omdannelsen medfører uforutsette negative 
konsesjonsmessige, skattemessige eller andre kostnadsmessige konsekvenser av 
vesentlig betydning for selskapet, skal kommunestyret ha anledning til å trekke den 
foreliggende godkjennelsen. I den grad det er nødvendig gir Eigersund kommunestyre 
fullmakt til styret i Dalane energi IKS til å foreta eventuelle mindre nødvendige endringer 
og tilpasninger i all nødvendig dokumentasjon.  
Eigersund kommunestyre skal, dersom styret i Dalane energi IKS anbefaler dette, ha 
adgang til å trekke den foreliggende godkjennelsen inntil alle nødvendige vedtak i 
forbindelse med omdannelsen til aksjeselskap og etableringen av en konsernstruktur er 
fattet og gjennomføringen av de nødvendige handlinger i den forbindelse er iverksatt. 

 

4. Eigersund kommunestyre forutsetter og gir herved fullmakt til at styret i Dalane energi 
IKS beslutter, iverksetter og gjennomfører alle nødvendige vedtak, tiltak og handlinger i 
forbindelse med den forutgående justeringen av eierskapet i Dalane energi IKS, 
omdannelsen til aksjeselskap og etableringen av en konsernstruktur. Arbeidet 
forutsettes påbegynt omgående, og gjennomføres så raskt som praktisk mulig. 

 



5. Eigersund kommunestyre forutsetter at informasjonsplikten overfor de ansattes 
tillitsvalgte i nevnte prosesser ivaretas tilfredsstillende i henhold til arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. 

 

6. For vedtak som krever beslutning i generalforsamling i forbindelse med etableringen av 
aksjeselskapet (stiftelsesmøtet), gis ordføreren fullmakt til å møte og å stemme på 
vegne av Eigersund kommunestyre. 

 

7. Styret i Dalane energi IKS oppnevnes som styre i aksjeselskapet som stiftes og skal 
sammen med administrasjonen i Dalane energi IKS ha ansvar for å forberede 
overdragelsen til det nye aksjeselskapet. 

 

8. Ordføreren ivaretar alle forhold knyttet til eiers rolle for å gjennomføre 
omdannelsesprosessen samt konserndannelsen, og gis fullmakt til å underskrive de 
dokumenter på vegne av kommunen som er nødvendig for å gjennomføre 
omdanningsprosessen. 

 

9. Eigersund kommunestyre godkjenner vedlagte utkast til vedtekter for Dalane energi AS. 
 

10. Eigersund kommunestyre godkjenner vedlagte utkast til aksjonæravtale for Dalane 
energi AS, jf. dog pkt. 8.2., andre avsnitt om utbytte som foreslås endret slik: 
”Som en veiledende norm skal Selskapet på denne bakgrunn, med mindre Partene for 
hvert enkelt regnskapsår blir enige om noe annet, foreta en årlig utdeling av 60 prosent 
av overskuddet i konsernet.” 

 

11. Eigersund kommunestyre ber styret i Dalane energi IKS om å vurdere bruk av fond / 
egenkapital til å finansiere omdanning av selskapet fra et IKS til et AS. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

 
 
 
138/10: Dalane Miljøverk IKS - endring av selskapsavtale  
 

Rådmannens forslag til vedtak 07.12.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Eigersund kommune godkjenner endringer i §§ 9, 10, 12 og 23 i selskapsavtalen for Dalane 
Miljøverk IKS, jf. vedlegg. 
Endringene gjøres gjeldene fra kommunevalget 2011. 
 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune godkjenner endringer i §§ 9, 10, 12 og 23 i selskapsavtalen for 
Dalane Miljøverk IKS, jf. vedlegg, samt vedlegg 1 – Retningslinjer for valg av 
styremedlemmer.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Egaas tilleggsforslag vedtatt enstemmig.  
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FS-138/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Eigersund kommune godkjenner endringer i §§ 9, 10, 12 og 23 i selskapsavtalen for 
Dalane Miljøverk IKS, jf. vedlegg, samt vedlegg 1 – Retningslinjer for valg av 
styremedlemmer. 
 
Endringene gjøres gjeldene fra kommunevalget 2011. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

 
 
 
139/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
2.12.2010  
 

Forslag til vedtak 02.12.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 2.12.2010 godkjennes. 
 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
 
 
FS-139/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 2.12.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

 
 
 
140/10: Søknad om fradeling av boligtomt fra gnr. 20, bnr. 7 - Ester 
og Samuel Ørsland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Formannskapet avslår søknaden om deling med utgangspunkt i at det ikke foreligger en 

overvekt av særlige grunner som taler for at kommunen skal gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel i medhold av §19-2 til fradeling av parsell til bolig.  
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2. Formannskapet avslår i medhold av §12 i jordloven søknaden om fradeling av en 
ubebygd parsell på om lag 1000 m2 fra gnr./bnr. 20/7 i Eigersund kommune. 

 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
• Formannskapet foretok befaring i tilknytning til møtet. 
    ---- o ---- 
 
VARAORDFØREREN forslo slik vedtak: 

 ”Formannskapet fremmer saken som innspill til kommuneplanen.” 
 
Votering: 
Varaordførerens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme for rådmannens innstilling. (Inghild 

Vanglo AP) 
 
 
FS-140/10 Vedtak: 
 

Formannskapet fremmer saken som innspill til kommuneplanen. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

 
 
 
141/10: Søknad om varig fritak fra driveplikt - gnr. 3 bnr. 6,7,15 - 
Arvid Arthur Seglem  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Arvid Arthur Seglem  om varig fritak fra 
driveplikten på gnr. 3, bnr. 6,7 og 15 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på 
gården år for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Arvid Arthur Seglem fritak fra driveplikten på gnr. 3, 
bnr. 6, 7 og 15 i Eigersund i 5 år fra 16.10.2010 til og med 16.10.2015. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 3/6, 7 og 15 blir bortleid i denne 
perioden til et bruk i nærområdet.    
 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
  
 
FS-141/10 Vedtak: 
 

Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Arvid Arthur Seglem  om varig 
fritak fra driveplikten på gnr. 3, bnr. 6,7 og 15 i Eigersund for å kunne leie ut 
jordbruksarealet på gården år for år.  
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Formannskapet gir etter jordlovens §8  Arvid Arthur Seglem fritak fra driveplikten på gnr. 
3, bnr. 6, 7 og 15 i Eigersund i 5 år fra 16.10.2010 til og med 16.10.2015. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 3/6, 7 og 15 blir bortleid i 
denne perioden til et bruk i nærområdet.    

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

 
 
 
142/10: Søknad om varig fritak fra driveplikt - gnr. 19 bnr. 17 og 29 - 
Tønnes Omdal  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Tønnes Omdal om varig fritak fra 
driveplikten på gnr./bnr. 19/7 og 29 i Eigersund for å kunne leie ut deler av jordbruksarealet  
(innmarksbeitet) på gården år for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8 Tønnes Omdal fritak fra driveplikten på gnr./bnr.  
19/17 og 27 i Eigersund i 5 år fra 19.10.2010 til og med 19.10.2015. 
Det settes som betingelse at deler av jordbruksarealet (innmarksbeitet) på gnr./bnr. 19/17 og 
27 blir bortleid i denne perioden til et bruk i nærområdet.    
 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-142/10 Vedtak: 
 

Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Tønnes Omdal om varig fritak fra 
driveplikten på gnr./bnr. 19/7 og 29 i Eigersund for å kunne leie ut deler av 
jordbruksarealet (innmarksbeitet) på gården år for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8 Tønnes Omdal fritak fra driveplikten på gnr./bnr.  
19/17 og 27 i Eigersund i 5 år fra 19.10.2010 til og med 19.10.2015. 
Det settes som betingelse at deler av jordbruksarealet (innmarksbeitet) på gnr./bnr. 
19/17 og 27 blir bortleid i denne perioden til et bruk i nærområdet.    

 
Vedtaket er enstemmig.  
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143/10: Søknad om fradeling av 7 utleiehytter etter jordloven 
innenfor område for fritidsbebyggelse - gnr./bnr. 3/14 - Hans 
Meinhard Seglem  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet avslår i medhold av § 12 i jordloven søknaden om fradeling av 7 parseller 
med påstående utleiehytter fra driftsenheten gnr./bnr. 3/14 i Eigersund kommune 
 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
UNN THERESE OMDAL (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av 7 utleiehytter  
fra gnr./bnr. 3/14 i Eigersund.  Parsellene vil være fra ca. 200 til ca. 400 m2 tilpasset 
terrenget.  
 
Dette med følgende begrunnelse:  
 
Ved en fradeling vil en oppnå en lavere ”inngangspris” for gårdsbruket ved salg av 
denne til sønnen. Frigjort kapital kan nyttes til nedbetaling av gjeld på gården.  
Det er tidligere tillatt fradelt tre parseller i samme området.” 

 
 
 
Votering: 
Omdals forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (Inghild Vanglo (AP) + 

KrF + SP + V) 
 
 
FS-143/10 Vedtak: 
 

Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av 7 utleiehytter  fra 
gnr./bnr. 3/14 i Eigersund.  Parsellene vil være fra ca. 200 til ca. 400 m2 tilpasset 
terrenget.  
 
Dette med følgende begrunnelse:  
 
Ved en fradeling vil en oppnå en lavere ”inngangspris” for gårdsbruket ved salg av 
denne til sønnen. Frigjort kapital kan nyttes til nedbetaling av gjeld på gården.  
Det er tidligere tillatt fradelt tre parseller i samme området.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

 
 
 



 

 11

144/10: Klage på Formannskapets vedtak - Avslag på søknad om 
garasje og 2 mindre bygg, gnr. 41 bnr. 3 - Svend Tønnessen, 
Sletteidveien 277  
 

Rådmannens forslag til vedtak 18.10.2010: 
Formannskapet har nøye vurdert klagen fra Svend Tønnessen og sakens dokumenter men 
har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold ettersom det i klagen ikke 
fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet.  
Formannskapets vedtak av 25.08.10 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93 og 95 og Kommuneplan for 
Eigersund kommune.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
KJELL H. FREDRIKSEN (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.” 

 
 
Votering: 
Fredriksens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.  
 
 
FS-144/10 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 
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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. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

 
 
 
145/10: Søknad om konsesjon til erverv av boligtomten gnr. 39, bnr. 
55 - Silje Høiland og Steffen Vindheim  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Silje Høiland og Steffen 
Vindheim konsesjon til erverv av gnr./bnr. 39/55 i Eigersund til en kjøpesum av kr. 500.000 i 
Eigersund kommune.  
 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 RÅDMANNEN endret sin innstilling med slikt tillegg: ”Det settes som vilkår at 
eiendommen skal bebygges innen 5 år.” 

~ o ~ 
  
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-145/10 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Silje Høiland og Steffen 
Vindheim konsesjon til erverv av gnr./bnr. 39/55 i Eigersund til en kjøpesum av kr. 
500.000 i Eigersund kommune.  
 
Det settes som vilkår at eiendommen skal bebygges innen 5 år. 
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 

 
 
146/10: Referatsaker til formannskapets møte 15.12.2010  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 15.12.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/29317 I 29.11.2010 Dalane miljøverk IKS 
Representantskapet 
protokoll 2/10 - møte 
17.11.10 

2 10/28840 X 30.11.2010  Sykefravær 3.kvartal 2010 

3 10/27745 I 05.11.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Presentasjon av 
pilotprosjektet - fra Justis- og 
politidepartementet - 
presentert i Statens Hus 
05.11.11 

4 10/29852 I 22.11.2010 Helse Vest RHF 
Svar på brev om Helse Vest 
sitt tilbud til rusavhengige i 
Dalaneregionen 

5 10/29946 I 06.12.2010 
Kommunenes 
sentralforbund 

Kontrollmedlemskap i Grønt 
Punkt Norge 

6 10/30959 I 13.12.2010 Egersund Arena 
Kontrakt for leie av 
kommunestyresal 2011 - 
Egersund Arena 

7 10/30960 X 14.12.2010 Leif E. Broch 
Tilbud om breiband til  
Nodland i Heia, Helleren og 
Vind-Birkeland 

8 10/30935 X 15.12.2010 Leif E. Broch 
Oppsigelse av 
abonnementer på 
Kommunal Rapport. 

9 10/30965 X 15.12.2010 Rådmannen 
Notat vedr. Ilandføring av 
vindmøller (U.off) 

  
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Nytt dokument i saken: 

 Referatsakene 6-9 levert ut ved møtets start, sak 9 er unntatt offentlighet. 
 

 Møtet ble lukket under deler av møtet, under behandlingen av referatsak 9 jf. kl. 31, nr 3.   
~ o ~  

 
 

7 10/30960 X 14.12.2010 Leif E. Broch 
Tilbud om breiband til  
Nodland i Heia, Helleren og 
Vind-Birkeland 
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RÅDMANNEN hadde følgende forslag: 
”Egenandel for Eigersund kommune på kr. 50.000,- dekkes av kommunen. Rådmannen 
finner dekning innenfor budsjettet/evt. ved bruk av driftsfond.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  

 
 

9 10/30965 X 15.12.2010 Rådmannen 
Notat vedr. Ilandføring av 
vindmøller (U.off) 

 
ORDFØREREN foreslo slikt vedtak:  
”Formannskapet slutter seg til rådmannens føringer i notat angående ilandføring av 
vindmøller angående forskuttering av utbedring/utvidelse av svingradius ved rundkjøring 
ved Eigerøy bro. 

 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  

 
 
FS-146/10 Vedtak: 
 

7 10/30960 X 14.12.2010 Leif E. Broch 
Tilbud om breiband til  
Nodland i Heia, Helleren og 
Vind-Birkeland 

 
Egenandel for Eigersund kommune på kr. 50.000,- dekkes av kommunen. Rådmannen 
finner dekning innenfor budsjettet/evt. ved bruk av driftsfond. 

 

9 10/30965 X 15.12.2010 Rådmannen 
Notat vedr. Ilandføring av 
vindmøller (U.off) 

 
Formannskapet slutter seg til rådmannens føringer i notat angående ilandføring av 
vindmøller angående forskuttering av utbedring/utvidelse av svingradius ved rundkjøring 
ved Eigerøy bro. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

 
 
 
147/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 15.12.2010   
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 02.12.2010: 
 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 LEIF ERIK EGAAS (H) stilte spørsmål ved videre fremdrift av tomter på Tuå2-byggefelt på 

Hellvik. 
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RÅDMANNEN orienterte om at det over nyttår vil bli satt ned en prosjektgruppe for å følge 
opp videre oppfølging av prosjektet Tuå2. 
 

 
 INGHILD VANGLO (AP) stilte spørsmål ved om det kan være aktuelt for Eigersund 

kommune å delta i prosjektet ”Av og Til” om rusforebygging. 
 
RÅDMANNEN vil følge opp saken videre og vurdere dette. 

 
 
 VARAORDFØREREN stilte spørsmål ved om hvorvidt formannskapet kan få en orientering 

om erfaringer med tomte- og utbyggingsselskap fra andre kommuner, f.eks Sandnes. 
 
RÅDMANNEN orienterte om status for Hestnes-utbyggingen.  
ORDFØREREN vil følge opp spørsmålet om orientering til formannskapet. 

 
 VARAORDFØREREN stilte spørsmål ved om hvorvidt det kan være aktuelt med et opplegg 

med ”Bilfri dag i Eigersund kommune.” 
 
RÅDMANNEN vil følge opp saken videre og se om det er noe å bygge videre på, f.eks etter 
modell av Stavanger som skal ha dette 4. sept. 

 
 
 SEKRETARIATSLEDER orienterte om administrasjonen nå har vurdert annonsering for 

politiske møter på nytt jf. spørsmål fra Leif Erik Egaas (H) i et tidligere formannskapsmøte, 
og at dersom det ikke kommer innsigelser vil kommunen nå minimalisere annonseringen. 
Eigersund kommune har åpenbart har en annonsering i særklasse i forhold til andre 
kommuner. Bortfallet av annonsering vil bli kompensert med muligheter til å kunne abonnere 
på sakslister både via epost og ordinær post. Det er tale om besparelse på opptil flere 
hundre tusen kr. 
 
FORMANNSKAPET hadde ingen innsigelser på dette. 

 
 
 RÅDMANNEN orienterte om at det nå var gått ut brev til private aksjeeiere i Uninor 

angående innløsning av aksjer jf. kommunestyrets vedtak om dette. Prosessen har blitt 
forsinket av ulike formelle årsaker. 

 
 
Votering: 
 
 
FS-147/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
 
148/10: Lokal lønnsdannelse 2010  
 

Rådmannens forslag til vedtak 07.12.2010: 
Saken framlegges uten forslag til vedtak, jfr. dog saksutredningen. 
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15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
ORDFØREREN foreslo slikt vedtak:  
”Årslønn til rådmannens ledergruppe settes slik med virkning fra 1.7.2010: 

- Rådmannens  kr. 800.000,- 
- Kommunalsjef levekår  kr. 696.000,- 
- Kommunalsjef tekniske tjenester kr. 652.000,- 
- Kommunalsjef økonomi  kr. 652.000,- 
- Kommunalsjef personal  kr. 652.000,-” 

 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-148/10 Vedtak: 
 

Årslønn til rådmannens ledergruppe settes slik med virkning fra 1.7.2010: 
- Rådmannens  kr. 800.000,- 
- Kommunalsjef levekår  kr. 696.000,- 
- Kommunalsjef tekniske tjenester kr. 652.000,- 
- Kommunalsjef økonomi  kr. 652.000,- 
- Kommunalsjef personal  kr. 652.000,- 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

 
 
149/10: Arbeidsavtale for ny rådmann.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.12.2010: 
 
Forslag til arbeidsavtale for ny rådmann vedtas ihht vedlegg, og ordfører gis fullmakter til å 
sluttføre lønnsforhandlingene innenfor en ramme på totalt *********  
(Fullstendig forslag til vedtak finnes i saksforelegg og u.off protokollvedlegg for dette møtet (JpID: 10/30971.  

 
 
15.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Fullstendig behandling finnes i saksforelegg og u.off protokollvedlegg for dette møtet 
(JpID: 10/30971).  
 
 
FS-149/10 Vedtak: 
 

Fullstendig vedtak finnes i saksforelegg og u.off protokollvedlegg for dette møtet 
(JpID: 10/30971).  

 



 
 
 
 
 
 
 


