
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 10:00 
Sak – fra / til: 001/11 - 011/11 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Wenche H. Andersen – FrP 
Bitten Fugelsnes – AP Inghild Vanglo – AP Solveig Ege Tengesdal – KrF 
Sigvald Nodland – SP Morten Haug - KrF Knut Pettersen – AP 
Tor Inge Rake – V   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Kjell Fredriksen – FrP Liv Tone Øiumshaugen – H Unn Therese Omdal – AP 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Tommy Bjellås – FrP  Astrid Hetland Robertson – H Bjørn Reidar Berentsen – AP 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Karl Johan Olsen 
 
Merknader til møtet: 

 Møtet ble lukket under deler av sak 11/11 – Spørsmål/orienteringer i formannskapets 
møte 26.1.2011 jf. kl. § 31, nr. 3. 

 Det ble satt kommuneplanutvalgsmøte umiddelbart etter avsluttet formannskapsmøte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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, Tommy Bjellås, 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 

001/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 15.12.2010  

002/11 Debattheftet 2011 - strategikonferansen 2011  

003/11 
Søknad om oppretting av punktfeste for naust  gnr. 42 bnr. 7 fnr. 3 på  
på Øygreislia  - Statskog SF 

 

004/11 
Søknad om varig fritak fra driveplikten - gnr. 62 bnr. 2 - Anders og Åsa 
Rødland 

 

005/11 
Søknad om varig fritak fra driveplikten - gnr. 60 bnr. 12 - Josefine 
Fredriksen 

 

006/11 
Søknad om fradeling av en tilleggsparsell til boligtomt - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr. 7 bnr. 50 - Jan Tore Tunheim 

 

007/11 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom  -  dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 21/7 -  Karl Håkon Svanes 

 

008/11 
Søknad om fradeling av parsell med hytte fra gnr./bnr. 33/1- Magne og 
Bjarne Helleren 

 

009/11 
Søknad om varig fritak fra driveplikten - gnr.  116 bnr. 2 m.fl. - Trygve 
Egelandsdal 

 

010/11 
Søknad om varig fritak fra driveplikten - gnr. 5 bnr. 30 - Inger Karin 
Wilhelmsen 

 

011/11 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 26.1.2011  

 
 
 
 



001/11: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
15.12.2010  
 

Forslag til vedtak 03.01.2011: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 15.12.2010 godkjennes. 
 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
  
 
FS-001/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 15.12.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

002/11: Debattheftet 2011 - strategikonferansen 2011  
Rådmannens forslag til vedtak 17.01.2011: 
 
Formannskapet vedtar saken slik den er fremlagt.  
 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
WENCHE HAFFNES ANDERSEN (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 10 - Kulepunkt 5 tas ut. (side 32 – Sette bompengeavgiften så høyt..)” 
 
 
INGHILD VANGLO (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 3 – 3 avsnitt tas ut. (side 27 - Statens inngripen i lokaldemokratiet…” 
 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 9 – 1 kulepunkt tas ut. (side 31 – Det er vanskelig å realisere…) 
 
 
Votering: 
Andersens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme. (Inghild Vanglo (AP)) 
Vanglos forslag falt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Egaas’ forslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Øvrige del av innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
 
 



 
FS-002/11 Vedtak: 
 
Formannskapet vedtar saken slik den er fremlagt.  

 Punkt 10 - Kulepunkt 5 tas ut. (side 32 – Sette bompengeavgiften så høyt..) 
 Punkt 9 – 1 kulepunkt tas ut. (side 31 – Det er vanskelig å realisere…) 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 

003/11: Søknad om oppretting av punktfeste for naust  gnr. 42 bnr. 7 
fnr. 3 på  på Øygreislia  - Statskog SF  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet stiller seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  i 

medhold av §19-2 i plan- og bygningsloven til oppretting av punktfeste for eksisterende 
naust sør for Øygreisvatnet på gnr. 42, bnr. 7 i Eigersund kommune 

 
2. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til oppretting av  punktfeste for 

eksisterende naust sør for Øygreisvatnet på gnr. 42, bnr. 7 i Eigersund kommune. 
 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-003/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet stiller seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  i 
medhold av §19-2 i plan- og bygningsloven til oppretting av punktfeste for eksisterende 
naust sør for Øygreisvatnet på gnr. 42, bnr. 7 i Eigersund kommune 

 
2. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til oppretting av  punktfeste for 

eksisterende naust sør for Øygreisvatnet på gnr. 42, bnr. 7 i Eigersund kommune. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

004/11: Søknad om varig fritak fra driveplikten - gnr. 62 bnr. 2 - 
Anders og Åsa Rødland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Anders og Åsa Rødland om varig fritak 
fra driveplikten på gnr. 62, bnr. 2 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på gården 
år for år.  
 



Formannskapet gir etter jordlovens §8  Anders og Åsa fritak fra driveplikten på gnr. 62, bnr. 2 
i Eigersund i 5 år fra 30.11.2010 til og med 30.11.2015. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 62/2 blir bortleid i denne perioden 
til et bruk i nærområdet.    
 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
FS-004/11 Vedtak: 
 

Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Anders og Åsa Rødland om varig 
fritak fra driveplikten på gnr. 62, bnr. 2 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på 
gården år for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Anders og Åsa fritak fra driveplikten på gnr. 62, 
bnr. 2 i Eigersund i 5 år fra 30.11.2010 til og med 30.11.2015. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 62/2 blir bortleid i denne 
perioden til et bruk i nærområdet.    

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

005/11: Søknad om varig fritak fra driveplikten - gnr. 60 bnr. 12 - 
Josefine Fredriksen  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Josefine Fredriksen  om varig fritak fra 
driveplikten på gnr. 60, bnr. 12 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på gården år 
for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Josefine Fredriksen fritak fra driveplikten på gnr. 60, 
bnr. 12 i Eigersund i 5 år fra 27.08.2010 til og med 27.08.2015. Det settes som betingelse at 
jordbruksarealet på gnr./bnr. 60/12 blir bortleid i denne perioden til et bruk i nærområdet.     
 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
FS-005/11 Vedtak: 
 



Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Josefine Fredriksen  om varig 
fritak fra driveplikten på gnr. 60, bnr. 12 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet 
på gården år for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Josefine Fredriksen fritak fra driveplikten på gnr. 
60, bnr. 12 i Eigersund i 5 år fra 27.08.2010 til og med 27.08.2015. Det settes som 
betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 60/12 blir bortleid i denne perioden til et bruk i 
nærområdet.     
  

Vedtaket er enstemmig.  
 
 

006/11: Søknad om fradeling av en tilleggsparsell til boligtomt - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr. 7 bnr. 50 - Jan 
Tore Tunheim  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet gir etter §19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 

tilleggsparsell på ca. 0,7 dekar til boligparsellen gnr./bnr. 7/158 fra gnr./bnr. 7/50 i 
Eigersund.       

 
2. Formannskapet gir etter § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 

tilleggsparsell på ca. 0,7 dekar til boligparsellen gnr./bnr. 7/158 fra gnr./bnr. 7/50 i 
Eigersund. Det settes som vilkår for delingen at omsøkte parsell sammenføyes med 
gnr./bnr. 7/158.  

 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
FS-006/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet gir etter §19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
tilleggsparsell på ca. 0,7 dekar til boligparsellen gnr./bnr. 7/158 fra gnr./bnr. 7/50 i 
Eigersund.       

 
2. Formannskapet gir etter § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 

tilleggsparsell på ca. 0,7 dekar til boligparsellen gnr./bnr. 7/158 fra gnr./bnr. 7/50 i 
Eigersund. Det settes som vilkår for delingen at omsøkte parsell sammenføyes med 
gnr./bnr. 7/158.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

007/11: Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom  -  
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 21/7 -  Karl 
Håkon Svanes  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 



1. Formannskapet stiller seg positiv etter §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av 
en tilleggsparsell på ca. 0,7 dekar til fritidseiendommen gnr./bnr. 21/23 fra gnr./bnr. 
21/7 i Eigersund. I endelig vedtak vil det stilles krav om at gnr./bnr. 21/23 og 21/32 og 
omsøkte parsell sammenføyes.        

 
2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av en ubebygd 

tileggsparsell på om lag 135 m2 til fritidseiendommen gnr. /bnr. 21/23 fra gnr./bnr. 
21/7 i  Eigersund kommune.  

 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
FS-007/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet stiller seg positiv etter §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av en 
tilleggsparsell på ca. 0,7 dekar til fritidseiendommen gnr./bnr. 21/23 fra gnr./bnr. 21/7 i 
Eigersund. I endelig vedtak vil det stilles krav om at gnr./bnr. 21/23 og 21/32 og omsøkte 
parsell sammenføyes.        

 
2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av en ubebygd 

tileggsparsell på om lag 135 m2 til fritidseiendommen gnr. /bnr. 21/23 fra gnr./bnr. 21/7 i 
Eigersund kommune.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

008/11: Søknad om fradeling av parsell med hytte fra gnr./bnr. 33/1- 
Magne og Bjarne Helleren   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i medhold av § 19-2 i 

plan- og bygningsloven til fradeling av en bebygd parsell på ca. 2800 m2 med formål 
fritidsbolig fra gnr./bnr. 33/1 i Eigersund kommune.  

 
2. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling 

av en bebygd parsell på ca. 2800 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 33/1 i 
Eigersund kommune. Vilkår for deling er at omsøkte parsell sikres tinglyst veirett over 
gnr./bnr. 33/1 og deles som vist på detaljkart 8.10.2010.  

 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 



 TERJE JØRGENSEN JR. erklærte seg ugild og trådte ut idet hans bror er part i saken, jf. 
fvl. § 6, 1. ledd, bokstav b. Det fremkom ikke merknader til saken, og formannskapet var 12 
under behandling av saken. 

      ---- o ---- 
 
Votering: 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
FS-008/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i medhold av § 19-2 i 
plan- og bygningsloven til fradeling av en bebygd parsell på ca. 2800 m2 med formål 
fritidsbolig fra gnr./bnr. 33/1 i Eigersund kommune.  

 
2. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av 

en bebygd parsell på ca. 2800 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 33/1 i Eigersund 
kommune. Vilkår for deling er at omsøkte parsell sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 33/1 
og deles som vist på detaljkart 8.10.2010.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 

009/11: Søknad om varig fritak fra driveplikten - gnr.  116 bnr. 2 m.fl. 
- Trygve Egelandsdal  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Trygve Egelandsdal  om varig fritak fra 
driveplikten på gnr. 116, bnr. 2, 6 og 19  i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på 
gården år for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Trygve Egelandsdal fritak fra driveplikten på gnr. 116, 
bnr. 2, 6 og 19 i Eigersund i 5 år fra 29.11.2010 til og med 29.11.2015. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 116/2, 6 og 19 blir bortleid i denne 
perioden til et bruk i nærområdet.    
 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
FS-009/11 Vedtak: 
 

Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Trygve Egelandsdal  om varig 
fritak fra driveplikten på gnr. 116, bnr. 2, 6 og 19  i Eigersund for å kunne leie ut 
jordbruksarealet på gården år for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Trygve Egelandsdal fritak fra driveplikten på gnr. 
116, bnr. 2, 6 og 19 i Eigersund i 5 år fra 29.11.2010 til og med 29.11.2015. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 116/2, 6 og 19 blir bortleid i 
denne perioden til et bruk i nærområdet.    

 
Vedtaket er enstemmig.  



 
 

010/11: Søknad om varig fritak fra driveplikten - gnr. 5 bnr. 30 - 
Inger Karin Wilhelmsen  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Inger Karin Wilhelmsen om varig fritak 
fra driveplikten på gnr. 5, bnr. 30 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på gården 
år for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Inger Karin Wilhelmsen fritak fra driveplikten på gnr. 
5, bnr. 30 i Eigersund i 5 år fra 14.12.2010 til og med 14.12.2015. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 5/30 blir bortleid i denne perioden 
til et bruk i nærområdet.    
 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
FS-010/11 Vedtak: 
 

Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Inger Karin Wilhelmsen om varig 
fritak fra driveplikten på gnr. 5, bnr. 30 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på 
gården år for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Inger Karin Wilhelmsen fritak fra driveplikten på 
gnr. 5, bnr. 30 i Eigersund i 5 år fra 14.12.2010 til og med 14.12.2015. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 5/30 blir bortleid i denne 
perioden til et bruk i nærområdet.    

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

011/11: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 26.1.2011  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.01.2011: 
 
 
26.01.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 INGHILD VANGLO (AP) stilte spørsmål ved status og fremdrift for nye lokaliteter til 

Egersund Pistolklubb.  
 

RÅDMANNEN orienterte om at det ble arbeidet med å få til lokaliteter i kjelleren på 
Lerviksgården, men at det måtte avklares ulike forhold for lokalitetene, som ventilasjon, 
eventuelle utbedringskostnader, formaliteter av ulike slag. Dette i dialog med pistolklubben. 
 



FORMANNSKAPET ba om at det ble lagt frem en skriftlig redegjørelse for formannskapet 
om dette i formannskapets marsmøte. 

 
 
 WENCHE HAFFNES ANDERSEN (FrP) stilte spørsmål ved kommunens rutiner for 

mobbing. Dette med bakgrunn i ulike alvorlige tilbakemeldinger hun har fått. 
 
Møtet ble lukket under denne delen av saken jf. kl. § 31, nr. 3. 
 
FORMANNSKAPET ba om en tilbakemelding om denne problematikken til neste møte. 

 
 
 SEKRETARIATSLEDER orienterte om nye rutiner for publisering av politiske møter på 

kommunens nettsider, samt muligheter for å kunne abonnere på nyhetsbrev på ulike 
fagområder, politiske møter med mer. 

 
 
 RÅDMANNEN orienterte om fremdriften for forpaktning for Bakkebø gård. Kommunen er i 

dialog med en interessent og avventer tilbakemeldinger her. Vedkommende interessent skal 
ha et internt avklaringsmøte 2. februar og vil etter dette få en skriftlig melding om at 
kommunen må ha en endelig avklaring i løpet av 3 uker. 

 
 RÅDMANNEN orienterte om utbedring av rundkjøring ved Eigerøy bru der man har støtt på 

grunnproblemer etter første utsprengning er foretatt der man nå har støtt på morenemasser 
istedenfor fjell. Det arbeides med ulike løsninger som skråninger. Her er man i dialog med 
grunneier. 

 
 
 ORDFØREREN orienterte om tiltredelse av ny rådmann 1. april og der avtroppende 

rådmann vil arbeide med samhandlingsreformen fra hjemmekontor frem til han avslutter 5. 
mai. Han vil samtidig stå til disposisjon for eventuelle avklaringer for påtroppende rådmann. 

 
 ORDFØREREN orienterte om at organisasjonsgjennomgangen bør utsettes til ny rådmann 

har tiltrådt. Dette vil medføre at saken ikke legges frem før til høsten.  
 
FORMANNSKAPET sluttet seg til dette. 

 
 ORDFØREREN orienterte om at kommunen må ta en diskusjon på hvordan refunderte 

forskutteringsmidler bør brukes. F.eks vil det være aktuelt å se på forskuttering på Eigestad 
industriområde. Han vil ta et politisk initiativ for å se på dette. 

 
Votering: 
 
FS-011/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 
 


