
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 15.06.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:05  
Sak – fra / til: 060/11 - 080/11 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Liv Tone Øiumshaugen – H 
Bitten Fugelsnes – AP Inghild Vanglo – AP Wenche H. Andersen – FrP 
Morten Haug - KrF Kjell Fredriksen – FrP Solveig Ege Tengesdal - KrF 
Tor Inge Rake – V   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Knut Pettersen – AP Unn Therese Omdal – AP Sigvald Nodland – SP 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Thor Kristian Klepp – AP Bjørn Reidar Berentsen – AP Birger Røyland – SP  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Edmund Iversen – KrF (Sak 68/73/11)   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef Tore L. Oliversen, byggesakssjef Jarle Valle, 
kommunalsjef Kåre Ingvar Helland. 
 
Merknader til møtet: 
 Det ble gjennomført befaring i sak 64, 65 og 66/11 fra kl. 0900 – 11:00. 
 Det var orientering fra kl. 11:15 – 12:00 Orientering MyJoice v/Arild Johnsen. 
 Ved møtets start ble sak 79/11 - Søknad om deltakelse i programmet Sammen om en bedre 

kommune og sak 80/11 - Jernhagen barnehage - søknad om ekstraordinært tilskudd satt på 
enstemmig sakskartet. 

 Under sak 78/11 - Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 15.6.2011 orienterte 
rådmannen om utbygging av Hestnes i to deler. En del ble foretatt i åpent møte og en del i 
lukket møte jf. kl. § 31 nr 3, jf. offlv § 23. Denne orientering ble gitt etter avsluttet 
valgstyremøte og møte i særskilt klagenemnd kl. 1525-1540. Morten Haug (KrF) og 
ordføreren deltok ikke i denne delen av møtet. 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

060/11 Økonomirapport januar - mai 2011  

061/11 Endring av eierandel i IKA Rogaland - ny selskapsavtale  

062/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 23.5.2011  

063/11 
Alternative muligheter for videreføring av de nåværende sosiale 
tjenestene tilknyttet Bakkebø gård 

 

064/11 
Søknad om omklassifisering av landbruksvei - Gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - 
Eigerøy, Vaksvik. 

 

065/11 
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon - kai, mur og vei, Gnr. 2 bnr. 
94 og 158 - Anders Myklebust, Færevik. 

 

066/11 
Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for fritidsbolig gnr. 24 bnr. 
22 - Jan Gustav Knudsen, Lædreveien 

 

067/11 
Ivar Bakkehaug - Klage fra Fylkesmannen i Rogaland på FS-51/10 av 
05.05.10 vedrørende oppføring av brygge, uteplass og trapp - Gnr. 47 
bnr. 664, Launesveien 27 

 

068/11 
Søknad om utsettelse med riving av eldre bolighus og fritak fra krav om 
salg av to parseller som tilleggsareal - gnr./bnr. 5/234 -  Harry og 
Margaret Myklebust - klagesak 

 

069/11 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for leie av 
arealer til utvidelse av motorsportsanlegg på Gjermestad - gnr./bnr. 54/1, 
3, 9,  54/11 og 58/3, 13  - Norsk motorklubb Egersund 

 

070/11 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av en parsell 
med påstående bolighus med 2 leiligheter - gnr./bnr. 9/1- Borghild 
Sæstad 

 

071/11 Søknad om konsesjon på leie av deler av gnr./bnr. 58,3,13   54/11    



54/1,3, og 9 i 40 år til motorsportsanlegg - Norsk Motorklubb Egersund 

072/11 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - gnr./bnr. 107/9 - 
Hildegunn Grude og Kjell Petter Undheim 

 

073/11 
Søknad fra Hellvik Hus Hellvik AS om tilbakeføring av eiendom - areal 
mellom Vådlåsen og Sjarkveien 

 

074/11 Kjøp av friareal mellom Sjarkveien 33 og 35 - Ian Flemming Kirsby  

075/11 
Opparbeidelse 3 boligtomter Kabelhusveien, fastsetting tomtepriser og 
tildeling av tomter. 

 

076/11 
Høringsuttale - konsesjonssøknad Dalane Kraft AS - Mjelkefossen, Gya, 
Tekse og Åmot kraftverk i Hellelandsvassdraget og 132-kV kraftledning 
mellom Eikestad og Gya - Eigersund og Lund kommuner 

 

077/11 Referatsaker til formannskapets møte 15.6.2011  

078/11 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 15.6.2011  

079/11 Søknad om deltakelse i programmet Sammen om en bedre kommune  

080/11 Jernhagen barnehage - søknad om ekstraordinært tilskudd  

 
 
 
 



060/11: Økonomirapport januar - mai 2011  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.06.2011: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Rådmannen får fullmakt til å etablere en felles arbeidsgiver-kontroll med Bjerkreim og 
Sokndal kommune og hvor Eigersund kommune som vertskommune. Kommunene 
dekker sin rettmessige andel av utgiftene og hvor Bjerkreim og Sokndal kommune 
bidrar med en 20%-stilling hver – samt tilhørende utgifter. 

2. Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst tilføres følgende rammeendringer for 2011 
(og med helårsvirkning fra 2012) i driften: 

a. 1.275.000 kroner knyttet til tiltak for førskolebarn med særlige behov. 
b. 200.000 kroner knyttet til Forsterket avdeling ved Rundevoll skole. 
c. 95.000 kroner knyttet opp til tiltak ved Grøne Bråden skole. 

3. Ved Levekårsavdelingen – HO foretas følgende endringer i driften: 
a. Samhandlingsreformen innarbeides iht. kommuneproposisjonen for 2012. 
b. 2.000.000 kroner trekkes ut i forbindelse med 3-delt turnus. 
c. Budsjettert reduksjon på 1.000.000 kroner trekke ut i forbindelse med 3-delt 

turnus. 
d. Avdelingen tilføres 230.000 kroner knyttet opp mot 3-delt turnus. 

4. Ved Kap. 7 – Felles forhold/poster, foretas følgende endringer: 
a. Avsetningen til lønnspotten økes med 5 millioner kroner. 
b.  Årets premieavvik reduseres med 18 millioner kroner. 
c. Bruk av Premieavviksfondet settes til 9,5 millioner kroner. 
d. Bruk av Premiefondet i Vital øker med 6 millioner kroner. 
e. Bruk av AFP-fondet i Vital settes til 2,5 millioner kroner. 

5. Ved Kap. 8 – Skatt og rammetilskudd, foretas følgende endringer: 
a. Skatteinngangen for 2011 reduseres med 900.000 kroner. 
b. Rammetilskuddet for 2011 økes med 2,4 millioner kroner. 
c. Kalkulatoriske inntekter for VA-sektoren økes med 500.000 kroner. 

6. Ved Kap. 9 – Finansposter, foretas følgende endringer: 
a. Renter på løpende lån reduseres med 2 millioner kroner. 
b. Renter på byggeprosjekter ved VA-sektoren settes til 800.000 kroner. 
c. Utbytte fra Dalane energi reduseres med 2,2 millioner kroner. 
d. Budsjettert bruk av Finansfondet settes til 3.150.000 kroner. 

7. Budsjettert overskudd reduseres med 50.000 kroner (til 37.000 kroner) 
8. Eigersund kommune setter av 100.000 kroner til ett nytt investeringsprosjekt som vår 

”egenandel” ved kjøp av minibuss ved Kjerjaneset bo- og servicesenter. 
Inndekningen skjer ved bruk av Investeringsfondet. 

9. Prosjekt 1211 Brakker ved Husabø ungdomsskole tilføres 250.000 kroner (til totalt 
750.000 kroner). Inndekningen skjer ved bruk av Investeringsfondet. 

10. Vedtaket i denne sak fattes etter Kommunelovens §13 (”Hasteparagrafen”). 
 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 På spørsmål fra Bitten Fugelsnes (AP) redegjorde kommunalsjef levekår for at det var en 

feil opplysning i saksforelegget angående Rusprosjektet, korrekt navn er for øvrig 
Rusomsorgen. På side 4 fremgår det følgende: ”De øvrige dagene har kun èn vakt og da 
fortrinnsvis dagvakt.”. Det korrekte er at det alltid er to personer og ikke en.  

~ o ~ 
  



Leif Erik Egaas (H) (Fellesforlag fra AP+FrP+H+KrF+SP+V) foreslo slikt vedtak:  
”Tidligere vedtak om fullføring av vann/kloakk til Lædre iverksettes. Det søkes tilslutning 
fra nærliggende hytter. Tas med økt låneopptak til investering.” 

 
 
Birger Røyland (SP) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune støtter melkeprosjektet med 30 000,- kroner. Beløpet dekkes 
innen landbrukskontorets ramme.” 

 
 
Ordføreren foreslo slikt vedtak:  

”Prosjekt 1211 Brakker ved Husabø ungdomsskole tilføres 500.000 kroner (til totalt 
1.250.000 kroner). lnndekningen skjer ved bruk av Investeringsfondet.” 

 
Votering: 
Fellesforslag fra Egaas enstemmig vedtatt.  
Røylands forslag enstemmig vedtatt.  
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
Ny behandling og votering: 
Etter pause ble forslaget fra fellesforslaget til Egaas tatt opp igjen: 
Leif Erik Egaas (H) (Fellesforlag fra AP+FrP+H+KrF+SP+V) foreslo slikt vedtak:  

”Tidligere vedtak om fullføring av vann til Lædre iverksettes. Det søkes tilslutning fra 
nærliggende hytter. Tas med økt låneopptak til investering.” 

 
Endret fellesforslag fra Egaas enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-060/11 Vedtak: 
 

1. Rådmannen får fullmakt til å etablere en felles arbeidsgiver-kontroll med Bjerkreim og 
Sokndal kommune og hvor Eigersund kommune som vertskommune. Kommunene 
dekker sin rettmessige andel av utgiftene og hvor Bjerkreim og Sokndal kommune bidrar 
med en 20%-stilling hver – samt tilhørende utgifter. 

2. Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst tilføres følgende rammeendringer for 2011 (og 
med helårsvirkning fra 2012) i driften: 

a. 1.275.000 kroner knyttet til tiltak for førskolebarn med særlige behov. 
b. 200.000 kroner knyttet til Forsterket avdeling ved Rundevoll skole. 
c. 95.000 kroner knyttet opp til tiltak ved Grøne Bråden skole. 

3. Ved Levekårsavdelingen – HO foretas følgende endringer i driften: 
a. Samhandlingsreformen innarbeides iht. kommuneproposisjonen for 2012. 
b. 2.000.000 kroner trekkes ut i forbindelse med 3-delt turnus. 
c. Budsjettert reduksjon på 1.000.000 kroner trekke ut i forbindelse med 3-delt 

turnus. 
d. Avdelingen tilføres 230.000 kroner knyttet opp mot 3-delt turnus. 

4. Ved Kap. 7 – Felles forhold/poster, foretas følgende endringer: 
a. Avsetningen til lønnspotten økes med 5 millioner kroner. 
b.  Årets premieavvik reduseres med 18 millioner kroner. 
c. Bruk av Premieavviksfondet settes til 9,5 millioner kroner. 
d. Bruk av Premiefondet i Vital øker med 6 millioner kroner. 
e. Bruk av AFP-fondet i Vital settes til 2,5 millioner kroner. 

5. Ved Kap. 8 – Skatt og rammetilskudd, foretas følgende endringer: 
a. Skatteinngangen for 2011 reduseres med 900.000 kroner. 
b. Rammetilskuddet for 2011 økes med 2,4 millioner kroner. 
c. Kalkulatoriske inntekter for VA-sektoren økes med 500.000 kroner. 

6. Ved Kap. 9 – Finansposter, foretas følgende endringer: 
a. Renter på løpende lån reduseres med 2 millioner kroner. 



b. Renter på byggeprosjekter ved VA-sektoren settes til 800.000 kroner. 
c. Utbytte fra Dalane energi reduseres med 2,2 millioner kroner. 
d. Budsjettert bruk av Finansfondet settes til 3.150.000 kroner. 

7. Budsjettert overskudd reduseres med 50.000 kroner (til 37.000 kroner) 
8. Eigersund kommune setter av 100.000 kroner til ett nytt investeringsprosjekt som vår 

”egenandel” ved kjøp av minibuss ved Kjerjaneset bo- og servicesenter. Inndekningen 
skjer ved bruk av Investeringsfondet. 

9. Prosjekt 1211 Brakker ved Husabø ungdomsskole tilføres 500.000 kroner (til totalt 
1.250.000 kroner). Inndekningen skjer ved bruk av Investeringsfondet. 

10. Eigersund kommune støtter melkeprosjektet med 30 000,- kroner. Beløpet dekkes innen 
landbrukskontorets ramme. 

11. Tidligere vedtak om fullføring av vann til Lædre iverksettes. Det søkes tilslutning fra 
nærliggende hytter. Tas med økt låneopptak til investering. 

12. Vedtaket i denne sak fattes etter Kommunelovens §13 (”Hasteparagrafen”). 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

061/11: Endring av eierandel i IKA Rogaland - ny selskapsavtale  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.05.2011: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Eigersund kommune gir sin tilslutning til at Strand kommune inngår som eier i 
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på de vilkår som fremgår av saken og at 
selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. 
 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-061/11 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Eigersund kommune gir sin tilslutning til at Strand kommune inngår som eier i 
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på de vilkår som fremgår av saken og at 
selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

062/11: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
23.5.2011  
 

Forslag til vedtak 30.05.2011: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 23.5.2011 godkjennes. 
 
 



15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
 
FS-062/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 23.5.2011 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

063/11: Alternative muligheter for videreføring av de nåværende 
sosiale tjenestene tilknyttet Bakkebø gård  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.05.2011: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til formannskapet:  
 
1. AMO-kurset ”Grønt arbeid i Egersund” avvikles i tråd med tilbakemelding fra NAV. 
2. Nåværende opplegg med gårdsbesøk og opplegg på Dalane Folkemuseum for 

barnehager og skoleelever på 1. til 3. trinn søkes videreført innenfor rammen på kr. 
75.000. Dette forutsetter avtale med gårdsbruk i geografisk nærhet av museet. 

3. Nåværende opplegg med praktisk arbeid for ungdomsskoleelever videreføres innenfor 
rammen på kr. 200.000. Dette forutsetter avtale med gårdsbruk i geografisk nærhet av 
lokalene til alternativ ungdomsskole på Slettebø. 

 
 
14.06.2011 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-019/11 Vedtak: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til formannskapet:  
 

1. AMO-kurset ”Grønt arbeid i Egersund” avvikles i tråd med tilbakemelding fra NAV. 
2. Nåværende opplegg med gårdsbesøk og opplegg på Dalane Folkemuseum for 

barnehager og skoleelever på 1. til 3. trinn søkes videreført innenfor rammen på kr. 
75.000. Dette forutsetter avtale med gårdsbruk i geografisk nærhet av museet. 

3. Nåværende opplegg med praktisk arbeid for ungdomsskoleelever videreføres 
innenfor rammen på kr. 200.000. Dette forutsetter avtale med gårdsbruk i geografisk 
nærhet av lokalene til alternativ ungdomsskole på Slettebø. 

 
Vedtaket enstemmig. 
 
 
 



15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

- Nytt dokument i saken: Vedtak fra Kultur- og oppvekstutvalgets møte 14.6.2011. 
~ o ~  

Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-063/11 Vedtak: 
 

1. AMO-kurset ”Grønt arbeid i Egersund” avvikles i tråd med tilbakemelding fra NAV. 
2. Nåværende opplegg med gårdsbesøk og opplegg på Dalane Folkemuseum for 

barnehager og skoleelever på 1. til 3. trinn søkes videreført innenfor rammen på kr. 
75.000. Dette forutsetter avtale med gårdsbruk i geografisk nærhet av museet. 

3. Nåværende opplegg med praktisk arbeid for ungdomsskoleelever videreføres innenfor 
rammen på kr. 200.000. Dette forutsetter avtale med gårdsbruk i geografisk nærhet av 
lokalene til alternativ ungdomsskole på Slettebø. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

064/11: Søknad om omklassifisering av landbruksvei - Gnr. 9 bnr. 1, 
2 og 3 - Eigerøy, Vaksvik.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011: 
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om omklassifisering av landbruksvei til bilvei, 
sammen med innkomne høringsuttalelser. Etter en samlet vurdering har Formannskapet 
kommet til at ulempene ved en omklassifisering til vei klasse 5, med derav følgende biltrafikk, 
er så store at søknaden må avslås. De særlige grunnene som evt. måtte eksistere ved en 
omklassifisering kan ikke veie opp for de klare ulempene bilkjøring vil medføre for 
naturmiljøet, spesielt faunaen, i området. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, § 7, jf. kommuneplan for 
Eigersund kommune. 
 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Wenche Haffnes Andersen (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Formannskapet har nøye vurdert søknaden om omklassifisering av jordbruksvei til 
bilvei, sammen med innkomne høringsuttalelser. Etter en samlet vurdering har 
Formannskapet kommet til at fordelene ved en omklassifisering til bilvei er så store at 
søknaden må innvilges og dispensasjon fra kommuneplanen for Eigersund kommune 
gis.  
 
De særlige grunnene som teller for en omklassifisering er følgende: 
- En omklassifisering av denne veien vil ikke medføre noen ulemper for landbruksrelatert 

bruk av veien. 
 
Annen bruk av veien enn hva som er knyttet til landbruksrelatert nytte begrenses til å 
gjelde ferdsel til/fra hyttene i omkringliggende område. 

 



Tinglyste parkeringsplasser for hyttene på gnr. 9, bnr. 1, 2 og 3 kan flyttes til 
parkeringsplassen i enden av Vaksvikveien. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, § 7, jf. kommuneplan for 
Eigersund kommune.” 

 
 
Varaordfører foreslo slikt vedtak (Fellesforslag fra KrF + Sp + V):  

”Tillegg: Snuplassen/parkeringsplassen i enden av landbruksveien begrenses til det som 
er strengt tatt nødvendig.” 

 
Votering: 
Andersens forslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Varaordførerens fellesforslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (Leif Erik Egaas (H) + Liv Tone 

Øiumshaugen (H) + FrP) 
 
FS-064/11 Vedtak: 
 

Formannskapet har nøye vurdert søknaden om omklassifisering av jordbruksvei til bilvei, 
sammen med innkomne høringsuttalelser. Etter en samlet vurdering har Formannskapet 
kommet til at fordelene ved en omklassifisering til bilvei er så store at søknaden må 
innvilges og dispensasjon fra kommuneplanen for Eigersund kommune gis.  
 
De særlige grunnene som teller for en omklassifisering er følgende: 
- En omklassifisering av denne veien vil ikke medføre noen ulemper for landbruksrelatert 

bruk av veien. 
 
Annen bruk av veien enn hva som er knyttet til landbruksrelatert nytte begrenses til å 
gjelde ferdsel til/fra hyttene i omkringliggende område. 
 
Snuplassen/parkeringsplassen i enden av landbruksveien begrenses til det som er 
strengt tatt nødvendig” 
 
Tinglyste parkeringsplasser for hyttene på gnr. 9, bnr. 1, 2 og 3 kan flyttes til 
parkeringsplassen i enden av Vaksvikveien. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, § 7, jf. kommuneplan for 
Eigersund kommune. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

065/11: Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon - kai, mur og vei, 
Gnr. 2 bnr. 94 og 158 - Anders Myklebust, Færevik.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.06.2011: 
 
1) Formannskapet har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust datert 04.02.11 og 

21.02.11 og har etter en samlet vurdering kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon ikke er klart større enn ulempene ved det omsøkte tiltaket. Jamfør pbl § 
19-2. 
Tiltaket er for omfattende i forhold til det behovet som har vært begrunnelsen fra 
søkers side; ”å unngå skader på lekende barn og for at tang og tare ikke skal bli 
liggende i strandsonen og råtne”. 



Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 (forbud 
mot tiltak i 100-metersbeltet) avslås med den begrunnelse at tiltaket er for omfattende 
og virker sterkt privatiserende på området. 

 
2) Formannskapet pålegger hjemmelshaver å fjerne tiltaket innen 3 måneder etter at 

endelig vedtak i saken foreligger. 
 

3) Det forhåndsvarsles en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 150,- per kalenderdag 
fra utløpet av fristen til tiltaket er gjennomført. Et eventuelt pålegg som ikke er 
gjennomført innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 
virkning som rettskraftig dom. Søker kan innen 3 uker etter at vedtaket er kommet 
fram til hans adresse, komme med merknader til forhåndsvarselet. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-1, 32-2 samt 
kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune. 

 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-065/11 Vedtak: 
 

1) Formannskapet har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust datert 04.02.11 og 
21.02.11 og har etter en samlet vurdering kommet til at fordelene ved å gi dispensasjon 
ikke er klart større enn ulempene ved det omsøkte tiltaket. Jamfør pbl § 19-2. 
Tiltaket er for omfattende i forhold til det behovet som har vært begrunnelsen fra søkers 
side; ”å unngå skader på lekende barn og for at tang og tare ikke skal bli liggende i 
strandsonen og råtne”. 
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 (forbud mot 
tiltak i 100-metersbeltet) avslås med den begrunnelse at tiltaket er for omfattende og 
virker sterkt privatiserende på området. 

 
2) Formannskapet pålegger hjemmelshaver å fjerne tiltaket innen 3 måneder etter at 

endelig vedtak i saken foreligger. 
 

3) Det forhåndsvarsles en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 150,- per kalenderdag fra 
utløpet av fristen til tiltaket er gjennomført. Et eventuelt pålegg som ikke er gjennomført 
innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som 
rettskraftig dom. Søker kan innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til hans 
adresse, komme med merknader til forhåndsvarselet. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-1, 32-2 samt 
kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

066/11: Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for fritidsbolig 
gnr. 24 bnr. 22 - Jan Gustav Knudsen, Lædreveien  
 



Rådmannens forslag til vedtak 19.04.2011: 
 
Formannskapet har etter nøye vurdering av søknad om dispensasjon og rammetillatelse fra 
Solhytten AS på vegne av tiltakshaver Jan Gustav Knudsen samt sakens fakta funnet at det 
ikke foreligger grunnlag for dispensasjon fra formål fremtidig boligområde i kommuneplanens 
arealdel og krav i kommuneplanbestemmelsenes § 3-1 om utarbeidelse av reguleringsplan i 
utbyggingsområder.  
Formålet fremtidig boligområde er lagt inn i kommuneplanen etter en grundig planprosess og 
dialog med overordnet myndighet. Det aktuelle området skal benyttes til boligformål. Søknad 
om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-4, 20-6. 
 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
ORDFØREN foreslo slikt vedtak: 

”Saken utsettes for befaring.” 
  
 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-055/11 Vedtak: 
 

Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-066/11 Vedtak: 
 

Formannskapet har etter nøye vurdering av søknad om dispensasjon og rammetillatelse 
fra Solhytten AS på vegne av tiltakshaver Jan Gustav Knudsen samt sakens fakta funnet 
at det ikke foreligger grunnlag for dispensasjon fra formål fremtidig boligområde i 
kommuneplanens arealdel og krav i kommuneplanbestemmelsenes § 3-1 om 
utarbeidelse av reguleringsplan i utbyggingsområder.  
Formålet fremtidig boligområde er lagt inn i kommuneplanen etter en grundig 
planprosess og dialog med overordnet myndighet. Det aktuelle området skal benyttes til 
boligformål. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-4, 20-6. 



 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

067/11: Ivar Bakkehaug - Klage fra Fylkesmannen i Rogaland på FS-
51/10 av 05.05.10 vedrørende oppføring av brygge, uteplass og 
trapp - Gnr. 47 bnr. 664, Launesveien 27  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.05.2011: 
 
Formannskapet kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Formannskapets vedtak av 05.05.10 (sak 051/10) opprettholdes 
derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland (videresendes settefylkesmann) for endelig 
avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-067/11 Vedtak: 
 

Formannskapet kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Formannskapets vedtak av 05.05.10 (sak 051/10) opprettholdes 
derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland (videresendes settefylkesmann) for 
endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

068/11: Søknad om utsettelse med riving av eldre bolighus og fritak 
fra krav om salg av to parseller som tilleggsareal - gnr./bnr. 5/234 -  
Harry og Margaret Myklebust - klagesak   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet tar ikke klage fra Harry og Margaret Myklebust på jordbrukssjefens vedtak 
av 26.04.2011, om riving av bolig og salg av tilleggsareal til bruk i nærområdet, til følge.   
 
Formannskapet opprettholder etter §7 i plan og bygningsloven vedtaket fattet i brev av 
26.4.2011 om at eldre bolighus på gnr./bnr. 5/234 må rives innen 1.8.2011 og at 
eiendommen gnr./bnr. 5/234 blir solgt innen samme dato som tilleggsareal til bruk i 
nærområdet.   
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15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Morten Haug (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet Hellvik Hus delvis er part i saken der 

han er byggeleder, jf. fvl. § 6, 2. Det fremkom ikke merknader til saken, og Edmund Iversen 
(KrF) tok sete. 

~ o ~ 
  
Leif Erik Egaas (H) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Formannskapet tar klagen til følge.  
2. Formannskapet anbefaler etter §7 i plan og bygningsloven at det gis tillatelse til 

utsettelse på riving av eldre bolighus til 30.09.2014.  
3. Formannskapet anbefaler også etter §7 i plan- og bygningsloven at søker kan beholde 

gnr./bnr. 5/234.”   
Trukket før votering. 

 
 
Inghild Vanglo (AP) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Formannskapet tar klagen delvis til følge.  
2. Formannskapet anbefaler etter §7 i plan og bygningsloven at det gis tillatelse til 

utsettelse på riving av eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset.” 
 
 
Birger Røyland (SP)foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 3 – tillegg til Vanglos forslag: 3 Formannskapet anbefaler også etter §7 i plan- og 
bygningsloven at søker kan beholde gnr./bnr. 5/234.” 

 
Votering: 
Vanglos forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
Røylands forslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
 
FS-068/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet tar klagen delvis til følge.  
2. Formannskapet anbefaler etter §7 i plan og bygningsloven at det gis tillatelse til 

utsettelse på riving av eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset. 
3. Formannskapet anbefaler også etter §7 i plan- og bygningsloven at søker kan beholde 

gnr./bnr. 5/234. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

069/11: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
leie av arealer til utvidelse av motorsportsanlegg på Gjermestad - 
gnr./bnr. 54/1, 3, 9,  54/11 og 58/3, 13  - Norsk motorklubb Egersund  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet finner at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 

kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter §19-2 i plan- og 
bygningsloven til utvidelse av motorsportsanlegget på deler av gnr./bnr. 54/1, 3 og 9,  
54/11 og  58/3,13 i Eigersund. Motorsportsanleggets totale areal går fram av kart 
datert 09.11.2010.    
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Søknaden oversendes Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland, for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes i saken.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.  
 

2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til inngåelse av 40-årige 
leieavtaler som omfatter LNF-område på del av gnr./bnr. 54/1, 3 og 9  (ca. 4 dekar) 
og del av gnr./bnr. 58/3,13 (ca. 22,8 dekar).   

 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Ordførerens forslo slik vedtak: 

”Begrunnelse: Det er ingen ting som tyder på konflikter med landbruket i denne 
saken. Det er mindre viktige landbruksarealer som skal nyttes til 
motorcrossanlegget.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag vedtatt enstemmig.  
 
FS-069/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet finner at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at kommunen 
skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter §19-2 i plan- og bygningsloven 
til utvidelse av motorsportsanlegget på deler av gnr./bnr. 54/1, 3 og 9,  54/11 og  58/3,13 
i Eigersund. Motorsportsanleggets totale areal går fram av kart datert 09.11.2010.    
Søknaden oversendes Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland, for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes i saken.  
 
Begrunnelse: Det er ingen ting som tyder på konflikter med landbruket i denne saken. 
Det er mindre viktige landbruksarealer som skal nyttes til motorcrossanlegget. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.  
 

2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til inngåelse av 40-årige 
leieavtaler som omfatter LNF-område på del av gnr./bnr. 54/1, 3 og 9  (ca. 4 dekar) og 
del av gnr./bnr. 58/3,13 (ca. 22,8 dekar).   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

070/11: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling 
av en parsell med påstående bolighus med 2 leiligheter - gnr./bnr. 
9/1- Borghild Sæstad  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i medhold av § 19-2 i 
plan- og bygningsloven til fradeling av parsell på ca. 1200 m2 med påstående 
bolighus og 2 leiligheter fra gnr./bnr. 9/1i Eigersund kommune.  
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2. Formannskapet gir tillatelse til deling i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven til 
fradeling av parsell på ca. 1200 m2 med påstående bolighus og 2 leiligheter fra 
gnr./bnr. 9/1i Eigersund kommune.  
 
Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår: 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
Parsellen deles som vist på vedlagt situasjonskart, datert 4.11.2010. 
Det må foreligge tinglyst erklæring som sikrer veirett til eiendommen før fradeling kan 
finne sted. 

 
Dette med følgende begrunnelse: Det vil ikke medføre endringer i bruk av 
landbruksjord, da denne fremdeles kan leies bort, som det har vært gjort i 50 år.  Det 
er heller ingen driftsbygning på gården. Det er ikke påregnelig med selvstendig drift 
på eiendommen i framtiden. 

 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-070/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i medhold av § 19-2 i 
plan- og bygningsloven til fradeling av parsell på ca. 1200 m2 med påstående bolighus 
og 2 leiligheter fra gnr./bnr. 9/1i Eigersund kommune.  

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

fradeling av parsell på ca. 1200 m2 med påstående bolighus og 2 leiligheter fra gnr./bnr. 
9/1i Eigersund kommune.  
 
Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår: 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
Parsellen deles som vist på vedlagt situasjonskart, datert 4.11.2010. 
Det må foreligge tinglyst erklæring som sikrer veirett til eiendommen før fradeling kan 
finne sted. 

 
Dette med følgende begrunnelse: Det vil ikke medføre endringer i bruk av landbruksjord, 
da denne fremdeles kan leies bort, som det har vært gjort i 50 år.  Det er heller ingen 
driftsbygning på gården. Det er ikke påregnelig med selvstendig drift på eiendommen i 
framtiden. 

 
Enstemmig vedtatt.  
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071/11: Søknad om konsesjon på leie av deler av gnr./bnr. 58,3,13   
54/11   54/1,3, og 9 i 40 år til motorsportsanlegg - Norsk Motorklubb 
Egersund  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Norsk motorklubb 
Egersund  konsesjon på leieavtaler på 40 år til motorsportsanlegg  på deler av gnr./bnr. 
54/1, 3 og 9 fra 1. januar 2011,  deler av gnr./bnr. 58/3,13  fra 14. februar 2010 og  deler av 
gnr./bnr. 54/11 fra anleggsstart i Eigersund.  Omsøkte arealer er vist på kart av 9.11.2010.  
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-071/11 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Norsk motorklubb 
Egersund  konsesjon på leieavtaler på 40 år til motorsportsanlegg  på deler av 
gnr./bnr. 54/1, 3 og 9 fra 1. januar 2011,  deler av gnr./bnr. 58/3,13  fra 14. februar 
2010 og  deler av gnr./bnr. 54/11 fra anleggsstart i Eigersund.  Omsøkte arealer er 
vist på kart av 9.11.2010. 

 
Enstemmig vedtatt.   
 
 

072/11: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - 
gnr./bnr. 107/9 - Hildegunn Grude og Kjell Petter Undheim  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Hildegunn Grude og Kjell 
Petter Undheim konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 107/9 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
3.620.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Hildegunn Grude og Kjell Petter Undheim må drive eiendommen på en landbruksmessig 
forsvarlig måte. Driveplikten er evigvarende. Driveplikten kan oppfylles ved at 
jordbruksarealet på eiendommen leies bort i 10 år. Etter 10 år må jordbruksarealet drives 
selv eller leies ut for 10 nye år. 
 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-072/11 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Hildegunn Grude og 
Kjell Petter Undheim konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 107/9 i Eigersund til en avtalt pris 
av kroner 3.620.000.  
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Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Hildegunn Grude og Kjell Petter Undheim må drive eiendommen på en landbruksmessig 
forsvarlig måte. Driveplikten er evigvarende. Driveplikten kan oppfylles ved at 
jordbruksarealet på eiendommen leies bort i 10 år. Etter 10 år må jordbruksarealet drives 
selv eller leies ut for 10 nye år.    

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

073/11: Søknad fra Hellvik Hus Hellvik AS om tilbakeføring av 
eiendom - areal mellom Vådlåsen og Sjarkveien  
Avgjøres av formannskapet 

Rådmannens forslag til vedtak 03.06.2011: 
 
Formannskapet godkjenner salg av ca. 530 m² av gnr. 7 bnr. 577 som omsøkt til Hellvik Hus 
Hellvik AS. Arealet selges på følgende vilkår: 

1. Prisen settes til kr. 86,- pr. m². 
2. I tillegg må kjøper betale oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer. 

 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Morten Haug (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet Hellvik Hus er part i saken der han er 

byggeleder, jf. fvl. § 6, 2. Det fremkom ikke merknader til saken, og Edmund Iversen (KrF) 
tok sete. 

~ o ~ 
  
Møtebehandling: 
 
Varaordfører foreslo slikt vedtak:  

”Formannskapet godkjenner salg av ca. 530 m² av gnr. 7 bnr. 577 som omsøkt til Hellvik 
Hus Hellvik AS. Arealet selges på følgende vilkår: 

1. Prisen settes til kr. 0,- pr. m². 
2. Kjøper må betale oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer.” 

 
Votering: 
Varaordførers forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstiling. 
 
FS-073/11 Vedtak: 
 

Formannskapet godkjenner salg av ca. 530 m² av gnr. 7 bnr. 577 som omsøkt til Hellvik Hus 
Hellvik AS. Arealet selges på følgende vilkår: 

1. Prisen settes til kr. 0,- pr. m². 
2. Kjøper må betale oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

074/11: Kjøp av friareal mellom Sjarkveien 33 og 35 - Ian Flemming 
Kirsby  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.06.2011: 
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Formannskapet godkjenner søknad om kjøp av et ca. 120 m² areal som er regulert til friareal. 
Dette på følgende vilkår: 

1. Det forutsettes at omsøkt areal blir godkjent omregulert fra friareal til byggeareal-
boliger. 

2. Prisen settes til kr. 86,- pr. m². 
3. Kjøper må betale behandlingsgebyr for behandling av søknad om reguleringsendring 

og fradeling, samt oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer. 
 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-074/11 Vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner søknad om kjøp av et ca. 120 m² areal som er regulert til friareal. 
Dette på følgende vilkår: 

1. Det forutsettes at omsøkt areal blir godkjent omregulert fra friareal til byggeareal-boliger. 
2. Prisen settes til kr. 86,- pr. m². 
3. Kjøper må betale behandlingsgebyr for behandling av søknad om reguleringsendring og 

fradeling, samt oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

075/11: Opparbeidelse 3 boligtomter Kabelhusveien, fastsetting 
tomtepriser og tildeling av tomter.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2011: 
 

1. 3 boligtomter i Kabelhusveien opparbeides. 
 

2. 1 av tomtene nr. 2 og 3  tildeles etter loddtrekning til Leif Aase pva av selgere av gnr. 
46 bnr. 824, og 1av tomtene nr. 2 og 3  tildeles etter loddtrekning Håken Skogly som 
selger av gnr. 13 bnr. 1874.  Dersom Håken Skogly velger ikke å ta imot tildelt tomt 
iht pkt. 1 i kjøpekontrakt av 18.12.2001 så utbetaler kommunen kontant oppgjør i 
henhold til pkt.3.4 i kjøpekontrakten 

 
3. Tomteprisene i Kabelhusveien vedtas som nedenfor stående liste viser: 

 

Tomt Beregnet  

   tomtepris: 

    

Tomt 1 kr               627 592  

Tomt 2 kr               555 244  

Tomt 3 kr               561 032  

 
4. I tillegg til tomteprisen må kjøper betale oppmålingsgebyr og tinglysning av målebrev 

på kr. 16 748,- pr. tomt, samt dokumentavgift (2,5 % av kjøpesummen) og tinglysning 
av skjøte kr. 1548.                 
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5. Underskudd/overskuddet fra salg av tomtene i Kabelhusveien dekkes/overføres av/til 
Tomteutviklingsfondet. 

 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Inghild Vanglo (AP) foreslo slikt vedtak:  

1. ”3 boligtomter i Kabelhusveien opparbeides. 
 

2. 1 av tomtene nr. 1 og 2 tildeles etter loddtrekning til Leif Aase pva av selgere av gnr. 46 
bnr. 824, og 1 av tomtene nr. 1 og 2 tildeles etter loddtrekning Håken Skogly som selger 
av gnr. 13 bnr. 1874.  Dersom Håken Skogly velger ikke å ta imot tildelt tomt iht pkt. 1 i 
kjøpekontrakt av 18.12.2001 så utbetaler kommunen kontant oppgjør i henhold til pkt.3.4 
i kjøpekontrakten. 

 
3. Tomteprisene i Kabelhusveien vedtas som nedenforstående liste viser: 

 

Tomt Beregnet  

   tomtepris: 

    

Tomt 1 kr               627 592  

Tomt 2 kr               555 244  

Tomt 3 kr               561 032  

 
4. I tillegg til tomteprisen må kjøper betale oppmålingsgebyr og tinglysning av målebrev på 

kr. 16 748,- pr. tomt, samt dokumentavgift (2,5 % av kjøpesummen) og tinglysning av 
skjøte kr. 1548.                 

 
5. Underskudd/overskuddet fra salg av tomtene i Kabelhusveien dekkes/overføres av/til 

Tomteutviklingsfondet 
 

6. Tomt nr. 3 som ikke tildeles iht. pkt. 2, tildeles funksjonshemmede som ved 
legeerklæring dokumenterer spesielle behov. Tildeling skjer ved loddtrekning blant 
innkomne søknader. Det gis 25 % rabatt på tomtepris.” 

 
 
Ordføreren foreslo slikt vedtak:  

6. Endring til Vanglos forslag punkt 6: Tomt nr. 3 som ikke tildeles iht. pkt. 2, tildeles 
funksjonshemmede som ved legeerklæring dokumenterer spesielle behov. Tildeling 
skjer ved loddtrekning blant innkomne søknader. Det gis imidlertid ikke 25 % rabatt på 
tomtepris.” 

 
Votering: 
Vanglos forslag 1-5 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
Ordførerens forslag punkt 6 enstemmig vedtatt med 9 mot 4 stemmer for Vanglos forslag  

punkt 6. (AP) 
 
 
FS-075/11 Vedtak: 
 

1. 3 boligtomter i Kabelhusveien opparbeides. 
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2. 1 av tomtene nr. 1 og 2 tildeles etter loddtrekning til Leif Aase pva av selgere av gnr. 46 
bnr. 824, og 1 av tomtene nr. 1 og 2 tildeles etter loddtrekning Håken Skogly som selger 
av gnr. 13 bnr. 1874.  Dersom Håken Skogly velger ikke å ta imot tildelt tomt iht pkt. 1 i 
kjøpekontrakt av 18.12.2001 så utbetaler kommunen kontant oppgjør i henhold til pkt.3.4 
i kjøpekontrakten. 

 
3. Tomteprisene i Kabelhusveien vedtas som nedenforstående liste viser: 

 

Tomt Beregnet  

   tomtepris: 

    

Tomt 1 kr               627 592  

Tomt 2 kr               555 244  

Tomt 3 kr               561 032  

 
4. I tillegg til tomteprisen må kjøper betale oppmålingsgebyr og tinglysning av målebrev på 

kr. 16 748,- pr. tomt, samt dokumentavgift (2,5 % av kjøpesummen) og tinglysning av 
skjøte kr. 1548.                 

 
5. Underskudd/overskuddet fra salg av tomtene i Kabelhusveien dekkes/overføres av/til 

Tomteutviklingsfondet 
 

6. Tomt nr. 3 som ikke tildeles iht. pkt. 2, tildeles funksjonshemmede som ved 
legeerklæring dokumenterer spesielle behov. Tildeling skjer ved loddtrekning blant 
innkomne søknader. Det gis imidlertid ikke 25 % rabatt på tomtepris. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

076/11: Høringsuttale - konsesjonssøknad Dalane Kraft AS - 
Mjelkefossen, Gya, Tekse og Åmot kraftverk i Hellelandsvassdraget 
og 132-kV kraftledning mellom Eikestad og Gya - Eigersund og 
Lund kommuner  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011: 
Eigersund kommune er positiv til den fremlagte utbyggingen og støtter konsesjonssøknad 
Dalane Kraft AS - Mjelkefossen, Gya, Tekse og Åmot kraftverk i Hellelandsvassdraget og 
132-kV kraftledning mellom Eikestad og Gya med følgende føringer som må tas inn i 
konsesjonsvilkårene.: 

1. Kraftledning mellom Eikestad og Gya må i all hovedsak ligge i kabel. 
2. Fremføring av 132-kV kraftledning i tilknytning til Egersund næringspark samt 

kryssing av E39 må skje i kabel av hensyn til utbygging og må tas inn i 
konsesjonsvilkårene. 

3. Vannspeilet i Terland klopp samt dennes opplevelsesverdi må sikres og det må 
utarbeides skjøtselsplan for å hindre tilgroing av vegetasjon i selve elveløpet ved 
Terland klopp og må tas inn i konsesjonsvilkårene. 

4. Restaurering/gjenåpning av Slevelandsånatas tas inn i konsesjonsvilkårene med 
tilhørende gangveg.  

 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak:  

”Mjelkefossen kraftverk tas ut av planen.” 
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Inghild Vanglo (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 1 strykes.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling punkt 1 vedtatt med 8 mot 5 stemmer for Vanglos forslag punkt 1. (Kjell 

Fredriksen (FrP) + AP) 
Rakes forslag falt med en stemme for. (V) 
 
FS-076/11 Vedtak: 
 

Eigersund kommune er positiv til den fremlagte utbyggingen og støtter konsesjonssøknad 
Dalane Kraft AS - Mjelkefossen, Gya, Tekse og Åmot kraftverk i Hellelandsvassdraget og 
132-kV kraftledning mellom Eikestad og Gya med følgende føringer som må tas inn i 
konsesjonsvilkårene.: 

1. Kraftledning mellom Eikestad og Gya må i all hovedsak ligge i kabel. 
2. Fremføring av 132-kV kraftledning i tilknytning til Egersund næringspark samt 

kryssing av E39 må skje i kabel av hensyn til utbygging og må tas inn i 
konsesjonsvilkårene. 

3. Vannspeilet i Terland klopp samt dennes opplevelsesverdi må sikres og det må 
utarbeides skjøtselsplan for å hindre tilgroing av vegetasjon i selve elveløpet ved 
Terland klopp og må tas inn i konsesjonsvilkårene. 

4. Restaurering/gjenåpning av Slevelandsånatas tas inn i konsesjonsvilkårene med 
tilhørende gangveg.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

077/11:  Referatsaker til formannskapets møte 15.6.2011  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 30.05.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/15283 I 10.05.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Omgjøring av 
fylkesmannens vedtak av 
07.12.10 - klage fra 
Skattekisten 
kulturbarnehage AS 

2 11/16053 N 31.05.2011 Politisk 
Avvikling av jordbruksdrift på 
Bakkebø Gård - orientering 
om fremdrift 

3 11/16710 I 23.05.2011 
Mjølkeprosjektet i 
Dalane 

Melkeprosjektet - 
framtidsrettet 
melkeproduksjon i Dalane 

 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
2 11/16053 N 31.05.2011 Politisk Avvikling av jordbruksdrift på 
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Bakkebø Gård - orientering 
om fremdrift 

 
Formannskapet ga positiv tilbakemelding til landbrukskontoret og saksbehandler for oppfølging 
av saken. 
 
Votering: 
 
FS-077/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

078/11: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 15.6.2011  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 30.05.2011: 
 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 

 
 Inghild Vanglo (AP) stilte spørsmål ved status ved for folkehelsearbeidet i kommunen. 

Dette med bakgrunn i at hun for noen måneder siden både kommenterte og hadde 
spørsmål vedr dette temaet i et kommunestyremøte. Blir partnerskapsavtalen vi har 
inngått etterlevd nå? 
 
Kommunalsjef levekårssjef orienterte om status og at det nå er lyst ut en 50% stilling for 
folkehelsearbeide kombinert med kommunalt legesenter. 

 
 

 Leif Erik Egaas (H) stilte spørsmål ved målsettingen om antall lærlinger i kommunen og 
om hva som er status for lærlingersituasjonen i kommunen.  

 
Rådmannen orienterte om status og at det er et prioritert område. Det forhold at fylket 
reduserer antall påbygningsklasser vil antagelig gi kommunen økt tilgang på lærlinger. 

 
 

 Tor-Inge Rake (V) stilte spørsmål ved hvorfor kommunestyrets vedtak om innkreving av 
leie i gymsalen på Bakkebø ikke iverksettes, og om ikke det pokalskapet som står i 
garderoben bør tas bedre vare på. 

 
Rådmannen vil følge opp saken. 
 
 

 Varaordføreren stilte spørsmål ved status på utbygging av Hestnes. 
 

Rådmannen orienterte om saken i to deler. En del ble foretatt i åpent møte og en del i 
lukket møte jf. kl. § 31 nr 3, jf. offlv § 23. Denne orientering ble gitt etter avsluttet 
valgstyremøte og møte i særskilt klagenemnd kl. 1525- 

 
Morten Haug (KrF) fratrådte under den lukkede delen av møtet da han tidligere er inhabil 
i saken på grunn av sin stilling som byggeleder i Hellvik Hus. 
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 Ordføreren tok opp riksantikvarens befaring i Egersund angående promenaden der 
regionsantikvaren er invitert sammen med saksbehandler fra fylket. Ingen fra politisk 
ledelse i Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune er invitert. Han reagerer 
kraftig på denne fremgangsmåten. Spesielt siden saksbehandlerne har blitt overprøvd 
politisk. 
 

 Ordføreren informerte om at det var nødvendig å flytte kommunestyrets møte 5. 
september 2011 må flyttes til 7. september fordi fylkesutvalget behandler 
kommuneplanen vår i møte 6. september. Vår behandling er avhengig av dette. 
 
Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. 

 
 

 Rådmannen informerte om at det blir livdyrauksjon på Bakkebø gård 11. august, noe 
som markerer slutten på kommunens gårdsdrift. 

 
 Rådmannen informerte om at landbrukssamarbeidet med Sirdalen er avsluttet etter 

vellykkede forhandlinger med Sirdalen kommune. 
 

 Rådmannen informerte om arbeidet med oppfølging av kommunestyrets vedtak fra 31. 
mai 2010 om iverksettelse av parkeringsordning utført av brannvakten. Dette arbeidet er 
nå i sluttfasen. Dersom det ikke lykkes å komme frem til en ordning med branntjenesten 
om dette nå, vil kommunestyrets vedtak om nedleggelse av kasernert brannvakt bli 
iverksatt snarest mulig. 

 
Votering: 
 
FS-078/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

079/11: Søknad om deltakelse i programmet Sammen om en bedre 
kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2011: 
Administrasjonsutvalget støtter den fremsatte søknaden.  
 
Formannskapet godkjenner rådmannens forslag til søknad til prosjektet ”Sammen om en 
bedre kommune”.  
 
Søknad oversendes Kommunal- og regionaldepartementet.  
 
 
07.06.2011 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
ADM-004/11 Vedtak: 
 

Administrasjonsutvalget støtter den fremsatte søknaden.  
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Formannskapet godkjenner rådmannens forslag til søknad til prosjektet ”Sammen om 
en bedre kommune”.  
 
Søknad oversendes Kommunal- og regionaldepartementet.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-079/11 Vedtak: 
 

Formannskapet godkjenner rådmannens forslag til søknad til prosjektet ”Sammen om en 
bedre kommune”.  
 
Søknad oversendes Kommunal- og regionaldepartementet.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

080/11: Jernhagen barnehage - søknad om ekstraordinært tilskudd  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.06.2011: 
 

1. Søknaden fra Jernhagen barnehage ang. endring av ansvarlig lån til ekstra ordinært 
kommunalt tilskudd avslås. 

 
2. Vedtaket er fattet etter Kommunelovens §13 (”Hasteparagrafen”), 

 
 
15.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
FS-080/11 Vedtak: 
 

1. Søknaden fra Jernhagen barnehage ang. endring av ansvarlig lån til ekstra ordinært 
kommunalt tilskudd avslås. 

 
2. Vedtaket er fattet etter Kommunelovens §13 (”Hasteparagrafen”). 

 
Enstemmig vedtatt.  
 



 
 
 
 
 
 


