
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtedato: 03.10.2011 Møtested: Egersund Arena 
Tidspunkt - fra: 17:30 Tidspunkt - til: 22:20 
Sak – fra / til: 042/11 - 068/11 
Følgende medlemmer møtte: 
Knut Pettersen - AP Inghild Vanglo – AP Thor Kristian Klepp – AP 
Rolf Magne Skogen – AP Sissel Voilås – AP Bjørn Reidar Berentsen – AP 
Wenche H. Andersen – FrP Arnfinn Emil Havsø – FrP Tommy Bjellås – FrP 
Roald Eie – FrP Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H 
Arne Stapnes – H Kåre Hansen – H Kjell Vidar Nygård – H 
Arne Dirdal – H Astrid H. Robertson – H Bjørn Carlsen – H 
Kim Skjæveland – H Solveig Ege Tengesdal – KRF Morten Haug – KRF 
Edmund Johan Iversen – KRF Bente Skåra Gunvaldsen – KRF Arne Geir Ege – KRF 
Sigval Bernt Nodland – SP Birger Røyland – SP Tor Inge Rake – V 
Brit L. Kvassheim - V   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Unn Therese Omdal – AP Bitten Fugelsnes – AP Ruth Kari L. Fiske – AP 
Per Hovland – FrP Kjell H. Fredriksen – FrP Liv Tone Øiumshaugen – H 
Per Einar Lædre - SV   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Elisabeth Solbakke – AP Odd Stangeland – AP Åshild Bakken – AP 
Torfinn M. Haataja – FrP Tom Harry Albertsen – FrP Olaug Nordeide – H 
Halvor Østerman Thengs – SV   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Tor Dahle – AP (sak 43) Runar Blakstad – H (sak 47) Anja Tingbø Omdal – KRF (sak 43, 46, 65)

Tor Olav Gya – SP (sak 44/11)   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland, kommunalsjef Kristin 
Haugland, plansjef Dag Kjetil Tonheim, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen 
 
Merknader til møtet: 

 Fra kl. 1730 – 1800 var det en gjennomgang av revisjonsrapporten fra Dalane Energi 
ved Rogaland Revisjon. 

 Rolf Magne Skogen (AP) deltok i møtet under votering av sak 45, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 
57, 61, 63, 64, 66 og 67 og under behandling av sak 43/11 til kl. 20.30.  Tor Dahle (AP) 
tok deretter sete for resten av møtet og de øvrige sakene. 

 
 
Terje Jørgensen jr. 

 

Ordfører Irene Haydè Randen 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Kommunestyret 



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (35): 
 
ARBEIDERPARTIET: (9)   Vararepresentanter i rekkefølge. 
Knut Pettersen (Gruppeleder)  1 Odd Stangeland 
Unn Therese Omdal  2 Elisabeth Solbakke 
Inghild Vanglo  3 Åshild Bakken 
Thor Kristian Klepp  4 Thor Dale 
Bitten Fugelsnes  5 Erik Ludvigsen 
Rolf Magne Skogen  6 Marit Tingbø Ludvigsen 
Sissel Voilås  7 Tove Helen Løyning 
Bjørn Reidar Berentsen  8 Anders Ege 
Ruth Kari Ludvigsen Fiske  9 Elin Svanes Hjørungnes 
  10 Kenneth Pedersen 
  11 Svenn Johan Manum 
  12 Svein Narve Veshovda 
    
 
FREMSKRITTSPARTIET: (6)    
Wenche Haffnes Andersen (Gruppeleder)  1 Tom Harry Albertsen  
Per Hovland  2 Terje Svanes 
Kjell H Fredriksen  3 Therese Nybo 
Arnfinn Emil Havsø  4 Torfinn M. Haataja 
Tommy Bjellås  5 Hans Petter Helland 
Roald Eie  6 Bjørn Arild Amundsen 
  7 (Pt.”Ledig” i påvente av nytt valgoppgjør) 
  8 (Pt.”Ledig” i påvente av nytt valgoppgjør) 
  9 (Pt.”Ledig” i påvente av nytt valgoppgjør) 
    
HØYRE: (10)    
Terje Jørgensen (Ordfører)  1 Sverre C. Bertelsen 
Leif Erik Egaas (Gruppeleder)  2 Olaug Nordeide 
Arne Stapnes  3 Camilla Litsheim Refsland 
Liv Tone Øiumshaugen  4 Aud Eli Ege Tønnesen 
Kåre Hansen   5 Runar Blakstad 
Kjell Vidar Nygård  6 Lilly Remme Brunel 
Arne Dirdal  7 Henry Andreas Øglend 
Astrid H. Robertson  8 Line Stenberg Mikalsen 
Bjørn Carlsen  9 Liv Aina Nevland Adamsen 
Kim Skjæveland  10 Sem Johne Hadland 
  11 Kjetil Bentsen 
  12 John Harry Øglend (U) 
  13 (Pt. ledig pga permisjon) 
    
KRISTELIG FOLKEPARTI: (5)    
Morten Haug (Gruppeleder)  1 Anja Tingbø Omdal  
Solveig Ege Tengesdal (Varaordfører)    2 Sølvi Ege 
Edmund Johan Iversen  3 Bjørn Arild Omdal 
Bente Skåra Gunvaldsen  4 Ivar Sleveland 
Arne Geir Ege  5 Liv Aarrestad Stapnes 
  6 Inger K.  Løvbrekke Aase 
  7 Brit Elin Lomeland 
  8 Janne M O. Jørgensborg 
    
SENTERPARTIET: (2)    
Sigval Bernt Nodland (Gruppeleder)  1 Tor Olav Gya 
Birger Røyland  2 May Sissel Nodland 
  3 Johan Egeland 
  4 Ruth Evy Berglyd 
    5 Ester Ørsland 
    
SOSIALISTISK VENSTREPARTI: (1)    
Per Einar Lædre (Gruppeleder)  1 Solveig Drage 
  2 Halvor Østerman Thengs 
  3 Kirsten Solveig Hegdal 
  4 (Pt. ”ledig” i påvente av nytt valgoppgjør) 
    
VENSTRE: (2)    
Tor Inge Rake (Gruppeleder)  1 Anne Margrethe Herigstad 
Brit L Kvassheim  2 Anette Hoås 
  3 Vidar Ausen 
  4 Øyvind Misje 
  5 Espen Andersen 

 
 



Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

042/11 Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 6. juni 2011.  

043/11 Boligområde Rundevoll - Hestnes - realisering av mulig utbygging  

044/11 
Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 2022 - ny 
behandling av 7 områder 

 

045/11 Økonomirapport januar - juli 2011  

046/11 Egersund Misjonsforening - søknad om bankgaranti lån  

047/11 Selskapskontroll - Dalane energi IKS  

048/11 Sluttrapport og byggeregnskap for tre byggeprosjekt for  Eigersund kommune  

049/11 Forslag til prosjektmandat for selskapskontroll av Rogaland Revisjon IKS  

050/11 
Reguleringsplan for del av Havsøy - Nyeveien, Dalaneveien, Havsøyveien og 
Kalhammerveien 2. gangsbehandling 

 

051/11 Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. 2. gangs behandling.  

052/11 
Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, vei og småbåthavn - 
2. gangsbehandling 

 

053/11 
Reguleringsendring  boligbebyggelse gnr. 46 bnr. 37 - Hafsøyveien 84 - 2. 
gangsbehandling 

 

054/11 
Reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter, brygge/kaianlegg, 
småbåthavn, grøntområde m.m - 2. gangsbehandling 

 

055/11 
Reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - Dalane energi - 2. 
gangsbehandling 

 

056/11 
Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 - våningshus og driftsbygning, Leidland 
- 2. gangsbehandling 

 

057/11 Skjenkebevilling - Hauen AS, Storgaten 20  

058/11 Barnevernsamarbeid i Dalane  

059/11 Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing - ny behandling  

060/11 Egersund Havn KF - Oppfølging av evaluering politisk struktur 2007 - 2011.  

061/11 Justering av reglement - Arbeidsvilkår for folkevalgte i Eigersund kommune.  

062/11 
Invitasjon til fornyet partnerskap - Stavanger-regionens Europakontor 2012-
2016. 

 

063/11 Endring av eierandel i IKA Rogaland - ny selskapsavtale  

064/11 
Jernhagen barnehage - søknad om kommunal garanti for lån - Vedtak fattet 
etter KL § 13. 

 

065/11 
Utbyggingsavtale gnr. 7 bnr. 96 - Knarrveien - Vedtak i formannskapet etter kl. § 
13. 

 

066/11 Endringer knyttet opp mot eiendommer - Vedtak i formannskapet etter kl. § 13.  

067/11 Økonomirapport januar - mai 2011 - Vedtak fattet etter § 13.  

068/11 Referatsaker til kommunestyrets møte 3.10.2011.  

 
 
 
 



042/11: Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 6. juni 
2011.  
 

Forslag til vedtak 23.09.2011: 
 
Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 6. juni 2011.
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
KS-042/11 Vedtak: 
 
 Protokoll fra kommunestyrets møte den 6. juni 2011 godkjennes. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

043/11: Boligområde Rundevoll - Hestnes - realisering av mulig 
utbygging  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.08.2011: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Det å realisere et nytt boligområde i Rundevoll – Hestnesområdet skjer med en 
utbygging i regi av Eigersund kommune – og hvor enkelt tomter/områder og delfelt  
selges til private utbyggere (herunder byggefirma). 

2. Utbyggingen av nytt boligområde i Rundevoll – Hestnesområdet deles opp i mindre 
biter. Utbyggingen av feltet starter i den sørlige delen. 

3. Utgifter knyttet opp mot overordnet infrastruktur skal dekkes av salg av tomter – og 
hvor tomteprisen settes slik at kommunale utgifter samt tomtepris dekkes. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta ansettelse (alternativt leie inn) i en 100% stilling 
for oppfølging av kommunale utbyggingsprosjekter med hovedfokus på oppfølging av 
utbygging Hestnes – Rundevollområdet. Kostnader ved stillingen prosjektbelastes.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern kompetanse som skal gjennomføre 
klargjøring av formelle og praktiske forhold før utbygging Hestnes – Rundevoll 
igangsettes. 

6. For å redusere finansutgiftene til Eigersund kommune settes det av midler til følgende 
nye fond (som skal nyttes som egenkapital), ved salg av tomter: 

a. Utbygging av delfelt (når det er aktuelt). 
b. Overordnet infrastruktur. 
c. Sosial boligbygging. 

7. Det etableres en utbyggingsavtale med Larsen & Bjørkeland ang. den første 
feltutbyggingen (hvor de har tomter i feltene B29, B32, B33, B35 og B36). I denne 
utbyggingen legges det inn 18 kommunale tomter (som naturlig hører med i 
delfeltutbyggingen). Utgangspunktet er at Larsen & Bjørkeland skal stå ansvarlige for 
utbyggingen og hvor de kommunale tomtene selges ut til høyest mulig pris. 
Rådmannen får fullmakt til å selge de kommunale tomtene i felt B30 og B31 (totalt 18 



tomter) – herunder godkjenne pris på tomtene. De første 18 kommunale tomtene 
selges samlet ut etter ”auksjonsprinsippet”. 

8. Det fremmes egen sak om utbyggingstakt og finansiering av utbyggingen for  
boligområdet i Rundevoll – Hestnesområdet. Saken skal ta opp hvilke felt som skal 
inn i en utbyggingsavtale og fremtidig utbyggingsrekkefølge for delfeltene – herunder 
krav om utbyggingsavtale for alle B og BB områder.  

9. Salg av råtomter som Eigersund kommune eier settes av på Tomteutviklingsfondet. 
10. Det fremmes egen sak om sosial boligbygging hvor midler fra salg av tomter i 

Eigersund kommune (kommunale tomter) settes av i et fond som innbyggerne kan 
søke på uavhengig av at de skal bygge nytt, kjøpe gammelt med mer. Retningslinjer 
for dette fremmes i saken.  

11. Utbygging av tomter skal finansiere utgifter knyttet opp mot utbyggingen og 
overordnet infrastruktur. Utgiftene knyttet opp mot overordnet infrastruktur (samlevei, 
”overordnet” vann/avløp, større lekeplasser og strøm) fordeles med ett like stort beløp 
pr boenhet. 

12. For å unngå at Eigersund kommune sitter igjen med utgifter som må dekkes over 
driftsbudsjettet legges det til grunn at utnyttelsesgraden blir på 300 boenheter i et nytt 
boligområde i Rundevoll – Hestnesområdet. 

 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 

 Nye dokumenter i saken: Notat fra kommunalsjef økonomi av 3.10.11 – Kommentarer 
knyttet opp mot nytt boligområde Rundevoll – Hestnes. (Jpid: 11/26539) 

 
 Åshild Bakken (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun har medvirket ved 

tilretteleggelsen av grunnlaget for saken som kommunalt ansatt jf. kl. § 40, 3 b. 
Det fremkom ikke merknader til saken, og Tor Dahle (AP) tok sete. 

 
 Morten Haug (KRF) erklærte seg ugild og trådte ut i det han er byggeleder i Hellvik Hus 

og tidligere har vært inhabil i saken (jf. fvl. § 6,2).  Det fremkom ikke merknader til saken, 
og Anja Tingbø Omdal (KRF) tok sete. 

 
---0--- 

 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag H + AP): 
 

1. ”Rådmannen gis fullmakt til å foreta ansettelse (alternativt leie inn) i en 100 % stilling for 
oppfølging av kommunale utbyggingsprosjekter med hovedfokus på oppfølging av 
utbygging Rundevoll – Hestnesområdet.  Kostnader ved stillingen prosjektbelastes.  
Denne stillingen må være på plass før øvrige punkter iverksettes. 

 
2. Utbyggingen av Rundevoll – Hestnesområdet skjer i regi av Eigersund kommune.  

Utbyggingen skjer etappevis, i mindre felt, med start i den sørlige delen.  60% av 
tomtene i B-områdene (småhusbebyggelse) tildeles privatpersoner etter samme 
prinsipper som ved tidligere kommunale feltutbygginger.  Resterende B-tomer og alle 
BB-tomter selges til private utbyggere (byggefirma). 

 
3. Utgifter knyttet opp mot overordnet infrastruktur skal dekkes av salg av tomter – og hvor 

tomteprisen settes slik at kommunale utgifter samt tomtepris dekkes. 
 



4. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern kompetanse som skal gjennomføre 
klargjøring av formelle og praktiske forhold før utbygging Rundevoll – Hestnes 
igangsettes. 

 
5. For å redusere finansutgiftene til Eigersund kommune settes det av midler til følgende 

nye fond (som skal nyttes som egenkapital), ved salg av tomter: 
a. Utbygging av delfelt (når det er aktuelt) 
b. Overordnet infrastruktur 

 
6. Det etableres en avtale med Larsen & Bjørkeland ang. den første feltutbyggingen (hvor 

de har tomter i feltene B29, B32, B33, B35 og B36). I denne utbyggingen legges det inn 
13 kommunale tomter (som naturlig hører med i delfeltutbyggingen).  Utgangspunktet er 
at Larsen & Bjørkeland skal administrere utbyggingen og hvor de kommunale tomtene 
selges til markedspris.  Rådmannen får fullmakt til å selge de kommunale tomtene i felt 
B29, B30, B31 og B32 (totalt 13 tomter) – herunder godkjenne pris på tomtene.  De 
første 13 kommunale tomtene selges samlet ut etter markedspris. 

 
7. Det fremmes egen sak om utbyggingstakt og finansiering av utbyggingen for 

boligområdet i Rundevoll – Hestnesområdet. Saken skal ta opp hvilke felt som skal inn i 
en utbyggingsavtale om fremtidig utbyggingsrekkefølge for delfeltene – herunder krav 
om utbyggingsavtale for alle aktuelle B og BB-områder.   

 
8. Salg av råtomter som Eigersund kommune eier settes av på Tomteutviklingsfondet. 

 
9. Utbygging av tomter skal finansiere utgifter knyttet opp mot utbyggingen og overordnet 

infrastruktur.  Utgiftene knyttet opp mot overordnet infrastruktur (samlevei, ”overordnet” 
vann/avløp, større lekeplasser og strøm) fordeles med et like stort beløp per boenhet. 

 
10. For å unngå at Eigersund kommune sitter igjen med utgifter som må dekkes over 

driftsbudsjettet legges det til grunn at utnyttelsesgraden blir på 400 boenheter i et nytt 
boligområde i Rundevoll-Hestnesområdet.  En legger til grunn at råtomtegrunnlaget 
legges på 65 millioner. 

 
11. Dersom gravlund vedtas etablert på Rundevoll, må utbyggingene ses i sammenheng. 

 
12. Alle områder/tomter skal selges av eksterne meglere. Rådmannen får fullmakt til å 

innhente anbud og inngå avtaler i henhold til dette.” 
 
 

---0--- 
 
Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak: 
 ”Saken utsettes.” 
 
Votering – utsettelseforslag: 
Bjellås` sitt utsettelsesforslag falt med 19 mot 16 stemmer for. (FrP+KrF+SP+SV+V) 
 

---0--- 
 
Sigval Bernt Nodland (SP) forslo slikt vedtak: 

”Alternativs forslag til formannskapets innstilling pkt. 1 og 2: 
Utbyggingen av Rundevoll – Hestnesområdet skjer i regi av Eigersund kommune.  
Utbyggingen skjer etappevis, i mindre felt, med start i den sørlige delen.  Enkelttomter 
selges til privatpersoner etter samme prinsipper som ved tidligere kommunale 
feltutbygginger.  I enkelttilfeller kan enkelttomer/tomteområder og delfelt selges til private 
utbyggere (herunder byggefirma).  Dette vil særlig gjelde BB-områder, det vil si områder 
som i reguleringsplanen er avsatt til konsentrert bebyggelse. 



 
Nytt pkt: 
Ny gravlund etableres på Hestnes – Rundevoll.” 

 
Tor Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak (fellesforslag KRF + SP og V: 
 ”Fjernvarme innarbeides i prosjektet.” 
 
Votering: 
Nodlands forslag til pkt. 1 og 2 falt med 32 mot 3 stemmer for. (SP + SV) 
Fellesforslag fra AP+H vedtatt med 20 mot 15 stemmer for formannskapets innstilling. 

(FrP+KrF+SP+V) 
Rakes forslag falt med 19 mot 16 stemmer for. (FrP+KrF+SP+SV+V) 
Nodlands forslag til gravlund falt med 20 mot 15 stemmer for. (FrP+KrF+SP+V) 
 
 
 
KS-043/11 Vedtak: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta ansettelse (alternativt leie inn) i en 100 % stilling 
for oppfølging av kommunale utbyggingsprosjekter med hovedfokus på oppfølging 
av utbygging Rundevoll – Hestnesområdet.  Kostnader ved stillingen 
prosjektbelastes.  Denne stillingen må være på plass før øvrige punkter iverksettes. 

 
2. Utbyggingen av Rundevoll – Hestnesområdet skjer i regi av Eigersund kommune.  

Utbyggingen skjer etappevis, i mindre felt, med start i den sørlige delen.  60% av 
tomtene i B-områdene (småhusbebyggelse) tildeles privatpersoner etter samme 
prinsipper som ved tidligere kommunale feltutbygginger.  Resterende B-tomer og alle 
BB-tomter selges til private utbyggere (byggefirma). 

 
3. Utgifter knyttet opp mot overordnet infrastruktur skal dekkes av salg av tomter – og 

hvor tomteprisen settes slik at kommunale utgifter samt tomtepris dekkes. 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern kompetanse som skal gjennomføre 
klargjøring av formelle og praktiske forhold før utbygging Rundevoll – Hestnes 
igangsettes. 

 
5. For å redusere finansutgiftene til Eigersund kommune settes det av midler til 

følgende nye fond (som skal nyttes som egenkapital), ved salg av tomter: 
 

a. Utbygging av delfelt (når det er aktuelt) 
b. Overordnet infrastruktur 

 
6. Det etableres en avtale med Larsen & Bjørkeland ang. den første feltutbyggingen 

(hvor de har tomter i feltene B29, B32, B33, B35 og B36). I denne utbyggingen 
legges det inn 13 kommunale tomter (som naturlig hører med i delfeltutbyggingen).  
Utgangspunktet er at Larsen & Bjørkeland skal administrere utbyggingen og hvor de 
kommunale tomtene selges til markedspris.  Rådmannen får fullmakt til å selge de 
kommunale tomtene i felt B29, B30, B31 og B32 (totalt 13 tomter) – herunder 
godkjenne pris på tomtene.  De første 13 kommunale tomtene selges samlet ut etter 
markedspris. 

 
7. Det fremmes egen sak om utbyggingstakt og finansiering av utbyggingen for 

boligområdet i Rundevoll – Hestnesområdet. Saken skal ta opp hvilke felt som skal 
inn i en utbyggingsavtale om fremtidig utbyggingsrekkefølge for delfeltene – 
herunder krav om utbyggingsavtale for alle aktuelle B og BB-områder.   

 
8. Salg av råtomter som Eigersund kommune eier settes av på Tomteutviklingsfondet. 



 
9. Utbygging av tomter skal finansiere utgifter knyttet opp mot utbyggingen og 

overordnet infrastruktur.  Utgiftene knyttet opp mot overordnet infrastruktur 
(samlevei, ”overordnet” vann/avløp, større lekeplasser og strøm) fordeles med et like 
stort beløp per boenhet. 

 
10. For å unngå at Eigersund kommune sitter igjen med utgifter som må dekkes over 

driftsbudsjettet legges det til grunn at utnyttelsesgraden blir på 400 boenheter i et 
nytt boligområde i Rundevoll-Hestnesområdet.  En legger til grunn at 
råtomtegrunnlaget legges på 65 millioner. 

 
11. Dersom gravlund vedtas etablert på Rundevoll, må utbyggingene ses i 

sammenheng. 
 

12. Alle områder/tomter skal selges av eksterne meglere. Rådmannen får fullmakt til å 
innhente anbud og inngå avtaler i henhold til dette. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

044/11: Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 
2022 - ny behandling av 7 områder  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.09.2011: 
Kommuneplanutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Avgrenset del av kommuneplanens arealdel 2011-2022 med tilhørende dokumenter blir lagt 
vedtatt som fremlagt: 

1. Næringsareal (planteutsalg) i Sandbakkan tas ut og innsigelsen etterkommes. 
2. LNF spredt bolig på Eigerøy oversendes departementet for endelig avgjørelse og 

innsigelsen etterkommes ikke. 
3. Havnepromenade – endelig konklusjon avventes til mekling er gjennomført. 
4. Egersund vindpark vises i tråd med meklingsresultatet jfr. kart datert 31.05.2011 jfr. 

referat fra meklingsmøte. 
5. Spredt bolig (1) – Mong/Rodvelt tas ut av kommuneplanen og innsigelsen 

etterkommes. 
6. Byggeområde for fritidsbolig på Sannarnes beholdes i kommuneplanen jfr. 

høringsutkastet. 
7. Industri og lager område på Tengs vises i tråd med justert kart jfr epost dater 

16.08.2011 med følgende bestemmelse: ”Ved regulering skal en legge stor vekt på å 
ivareta estetikk og landskapstilpassning i forhold til Bjerkreimsvassdraget når det 
gjelder materialbruk, høyder og volum.” 

8. Industri og lager område på Tengs går til drøftingsmøte/mekling jfr. innsigelse fra 
Rogaland Fylkeskommune. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §11-15. 
 
 
28.09.2011 Kommuneplanutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Ordføreren foreslo slikt vedtak: 

”Nytt punkt: Områder for spredt boligbygging fra tidligere kommuneplan vises i ny 
plan.” 

 



Liv Tone Øiumshaugen (H) foreslo slikt vedtak: 
”5. Punkt 34 Mong tas inn i planen. Boligen trekkes 85 m bort fra vannet jfr. kart og 
må til mekling.” 

 
Ordføreren foreslo slikt vedtak: 

”Punkt 8 endres slik: Industri og lager område på Tengs justeres 100 m 
Bjerkreimsvssdraget jfr. innsigelse fra fylkeskommunen og må til mekling.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1-3, 6-7 forslag enstemmig vedtatt.  
Øiumshaugens forslag punkt 5 vedtatt med 13 mot 1 stemme for rådmannens forslag punkt 

5. (SV) 
Ordførerens forslag punkt 8 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag. 
Ordførerens forslag nytt punkt enstemmig vedtatt. 
 
Votering punkt 4. 
Sigvald Nodland (SP) fratrådte som inhabil da han er grunneier i området jf. fvl § 6 1 bokstav 
a. Kommuneplanutvalget var 13 under behandling/votering av dette punktet. 
 
Rådmannens forslag punkt 4 forslag enstemmig vedtatt.  
 
KPU-006/11 Vedtak: 
 

Kommuneplanutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Avgrenset del av kommuneplanens arealdel 2011-2022 med tilhørende dokumenter 
blir lagt vedtatt som fremlagt: 
1. Næringsareal (planteutsalg) i Sandbakkan tas ut og innsigelsen etterkommes. 
2. LNF spredt bolig på Eigerøy oversendes departementet for endelig avgjørelse og 

innsigelsen etterkommes ikke. 
3. Havnepromenade – endelig konklusjon avventes til mekling er gjennomført. 
4. Egersund vindpark vises i tråd med meklingsresultatet jfr. kart datert 31.05.2011 

jfr. referat fra meklingsmøte. 
5. Punkt 34 Mong tas inn i planen. Boligen trekkes 85 m bort fra vannet jfr. kart og 

må til mekling. 
6. Byggeområde for fritidsbolig på Sannarnes beholdes i kommuneplanen jfr. 

høringsutkastet. 
7. Industri og lager område på Tengs vises i tråd med justert kart jfr epost dater 

16.08.2011 med følgende bestemmelse: ”Ved regulering skal en legge stor vekt 
på å ivareta estetikk og landskapstilpassning i forhold til Bjerkreimsvassdraget når 
det gjelder materialbruk, høyder og volum.” 

8. Industri og lager område på Tengs justeres 100 m fra Bjerkreimsvssdraget jfr. 
innsigelse fra fylkeskommunen. 

9. Områder for spredt boligbygging fra tidligere kommuneplan vises i ny plan. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §11-15. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 



 Nytt dokument i saken: Fylkesmannen i Rogaland, datert 3.10.11 – Forslag til spredt 
bolig på Mong gnr 26/1. (Jpid: 11/27166). 

 
 Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 – 2022 – Ny behandling av 7 

områder – kommuneplanutvalgets vedtak av 28.09.11 (jpid: 11/26291). 
 

---0--- 
 
 Sigvald Nodland (SP) erklærte seg ugild da han er grunneier i området jf. fvl § 6 1 

bokstav a.  Det fremkom ikke merknader og Tor Olav Gya (SP) tok sete. 
 

 Inghild Vanglo (AP) er erklærte seg ugild da hun har en bror som har eierinteresser i 
området jf. fvl § 6, 2. Det var ikke vara for Vanglo, slik at det var kun 34 medlemmer 
tilstede under behandlingen og voteringen. 

---0--- 
 
Knut Pettersen (AP) foreslo slikt vedtak: 
 Punkt 4 gis slikt tillegg: 

a) ”Eigersund kommune ønsker likevel å understreke at man fortsatt er positiv til hele 
prosjektet som konsesjonssøkt. 

b) Sørlige deler av vindparkområdet (områder som ikke kommer med i kommuneplanen 
i denne omgang) vises som LNF, ikke som LNF-N (kystlynghei).” 

 
Morten Haug (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 34 Mong (kpu-innstillingens punkt 5) tas ikke inn i planen jf. resultatet fra 
meklingsmøte med fylkesmannen der fylkesmannen kan akseptere å vurdere en bolig 
gjennom en dispensasjonssak under forutsetning av at hensyn til landbruks-, natur- og 
friluftsinteresser blir vektlagt og at boligen blir plassert i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse.” 

 
 
Votering: 
Kommuneplanutvalgets innstilling punkt 1-4, 6-9 enstemmig vedtatt.  
Pettersens forslag punkt 4a og b enstemmig vedtatt.  
Haugs forslag punkt 5 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for kommuneplanutvalgets innstilling 

punkt 5. 
 
 
KS-044/11 Vedtak: 
 

Avgrenset del av kommuneplanens arealdel 2011-2022 med tilhørende dokumenter blir 
lagt vedtatt som fremlagt: 
1. Næringsareal (planteutsalg) i Sandbakkan tas ut og innsigelsen etterkommes. 
2. LNF spredt bolig på Eigerøy oversendes departementet for endelig avgjørelse og 

innsigelsen etterkommes ikke. 
3. Havnepromenade – endelig konklusjon avventes til mekling er gjennomført. 
4. Egersund vindpark vises i tråd med meklingsresultatet jfr. kart datert 31.05.2011 jfr. 

referat fra meklingsmøte. 
a. Eigersund kommune ønsker likevel å understreke at man fortsatt er positiv til 

hele prosjektet som konsesjonssøkt. 
b. Sørlige deler av vindparkområdet (områder som ikke kommer med i 

kommuneplanen i denne omgang) vises som LNF, ikke som LNF-N (kystlynghei). 
5. Punkt 34 Mong tas ikke inn i planen jf. resultatet fra meklingsmøte med 

fylkesmannen der fylkesmannen kan akseptere å vurdere en bolig gjennom en 
dispensasjonssak under forutsetning av at hensyn til landbruks-, natur- og 
friluftsinteresser blir vektlagt og at boligen blir plassert i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse. 



6. Byggeområde for fritidsbolig på Sannarnes beholdes i kommuneplanen jfr. 
høringsutkastet. 

7. Industri og lager område på Tengs vises i tråd med justert kart jfr epost dater 
16.08.2011 med følgende bestemmelse: ”Ved regulering skal en legge stor vekt på å 
ivareta estetikk og landskapstilpassning i forhold til Bjerkreimsvassdraget når det 
gjelder materialbruk, høyder og volum.” 

8. Industri og lager område på Tengs justeres 100 m fra Bjerkreimsvssdraget jfr. 
innsigelse fra fylkeskommunen. 

9. Områder for spredt boligbygging fra tidligere kommuneplan vises i ny plan. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §11-15. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

045/11: Økonomirapport januar - juli 2011  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.07.2011: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Budsjetterte inntekter i forbindelse med avviklingen av Bakkebø gård nedjusteres 
totalt med 375.000 kroner (konto 14901.1450.320). 

2. Den økonomiske rammen for Levekårsavdelingen Skole og oppvekst økes med 
250.000 kroner i 2011 og 500.000 kroner i 2012, knyttet opp mot tiltak/endringer ved 
Husabø skole (14901.2230.202). 

3. Ansattes trekk knyttet opp mot forsikringer (egenandel) budsjetteres/økes med 
400.000 kroner (17710.7410.180). 

4. Avsatt beløp til AFP-ordningen reduseres med 250.000 kroner (11854.7430.180). 
5. Avsetningen til Driftsfondet økes med 25.000 kroner til totalt 62.000 kroner for 2011 

(overskudd). 
 
 
31.08.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-082/11 Vedtak: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Budsjetterte inntekter i forbindelse med avviklingen av Bakkebø gård nedjusteres 
totalt med 375.000 kroner (konto 14901.1450.320). 

2. Den økonomiske rammen for Levekårsavdelingen Skole og oppvekst økes med 
250.000 kroner i 2011 og 500.000 kroner i 2012, knyttet opp mot tiltak/endringer ved 
Husabø skole (14901.2230.202). 

3. Ansattes trekk knyttet opp mot forsikringer (egenandel) budsjetteres/økes med 
400.000 kroner (17710.7410.180). 

4. Avsatt beløp til AFP-ordningen reduseres med 250.000 kroner (11854.7430.180). 
5. Avsetningen til Driftsfondet økes med 25.000 kroner til totalt 62.000 kroner for 2011 

(overskudd). 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 

 Åshild Bakken (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun har medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for saken som kommunalt ansatt jf. kl. § 40, 3 b. 
Det fremkom ikke merknader til saken, og Tor Dahle (AP) tok sete. 

~ o ~ 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-045/11 Vedtak: 
 

1. Budsjetterte inntekter i forbindelse med avviklingen av Bakkebø gård nedjusteres totalt 
med 375.000 kroner (konto 14901.1450.320). 

2. Den økonomiske rammen for Levekårsavdelingen Skole og oppvekst økes med 250.000 
kroner i 2011 og 500.000 kroner i 2012, knyttet opp mot tiltak/endringer ved Husabø 
skole (14901.2230.202). 

3. Ansattes trekk knyttet opp mot forsikringer (egenandel) budsjetteres/økes med 400.000 
kroner (17710.7410.180). 

4. Avsatt beløp til AFP-ordningen reduseres med 250.000 kroner (11854.7430.180). 
5. Avsetningen til Driftsfondet økes med 25.000 kroner til totalt 62.000 kroner for 2011 

(overskudd). 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

046/11: Egersund Misjonsforening - søknad om bankgaranti lån  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret         
            

Det gis ikke en kommunal garanti på lån i søknad fra Stiftelsen Egersund Misjonshus. 
 

28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 Morten Haug (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er part i saken som 
byggeleder for prosjektet, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til 
saken, og Bente S. Gundvaldsen (KrF) tok sete. 

~ o ~ 
  
 
Liv Tone Øiumshaugen (H) foreslo slikt vedtak: 

1. ”Eigersund kommune garanterer med simpel garanti for et lån på 3.000.000,- kroner   
overfor Stiftelsen for Egersund Misjonsforening knyttet til oppussing/ombygging av  
Misjonshuset på Mosbekk. 
a) Garantien gjelder for lånets maks 3.000.000 kroner med tillegg av 2 % av til enhver 

tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og  
omkostninger. 

b) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter  



20 år, jfr. Garantiforskriftens § 3.  
            c)  Eigersund skal ha pant i bygget tilsvarende garantiansvaret. 
            d) Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale. 
            e) Simpel garanti gis under forutsetning av endelig godkjenning av Fylkesmannen 
                i Rogaland og at beregnet egenkapital nås.  

2 Den kommunale garantien økes/reduseres med et definert antall kroner.” 
 
 
Votering: 
Øiumshaugens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag. 
 
 
FS-097/11 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Eigersund kommune garanterer med simpel garanti for et lån på 3.000.000,- kroner   

overfor Stiftelsen for Egersund Misjonsforening knyttet til oppussing/ombygging av  
Misjonshuset på Mosbekk. 
a) Garantien gjelder for lånets maks 3.000.000 kroner med tillegg av 2 % av til enhver 

tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og  
omkostninger. 

b) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter  
20 år, jfr. Garantiforskriftens § 3.  

            c)  Eigersund skal ha pant i bygget tilsvarende garantiansvaret. 
            d) Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale. 
            e) Simpel garanti gis under forutsetning av endelig godkjenning av Fylkesmannen 
                i Rogaland og at beregnet egenkapital nås.  

2. Den kommunale garantien økes/reduseres med et definert antall kroner. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 

 Nytt dokument i saken: Formannskapets vedtak av 28.09.11 (Jpid: 11/26291). 
 

 Morten Haug (KRF) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er part i saken som 
byggeleder for prosjektet, jfr. fvl. § 6 1. ledd, bokstav a.  Det fremkom ikke merknader til 
saken, og Anja Tingbø Omdal (KRF) tok sete. 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-046/11 Vedtak: 
 

1. Eigersund kommune garanterer med simpel garanti for et lån på 3.000.000,- kroner   
overfor Stiftelsen for Egersund Misjonsforening knyttet til oppussing/ombygging av  
Misjonshuset på Mosbekk. 
a) Garantien gjelder for lånets maks 3.000.000 kroner med tillegg av 2 % av til enhver 

tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og  
omkostninger. 

b) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter  
20 år, jfr. Garantiforskriftens § 3.  



            c)  Eigersund skal ha pant i bygget tilsvarende garantiansvaret. 
            d) Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale. 
            e) Simpel garanti gis under forutsetning av endelig godkjenning av Fylkesmannen 
                i Rogaland og at beregnet egenkapital nås.  

2. Den kommunale garantien økes/reduseres med et definert antall kroner. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

047/11: Selskapskontroll - Dalane energi IKS  
 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak 30.06.2011: 
 

1. Kontrollutvalget mener Rogaland Revisjon har foretatt en grundig og god 
selskapskontroll av Dalane Energi IKS. Utvalget merker seg at selskapet er godt 
organisert og drives på en kostnadseffektiv måte. Av rapporten framgår det også at 
forretningsaktivitet som er utsatt for økonomisk risiko er utskilt i datterselskaper og 
organisert som aksjeselskaper. 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg de anbefalinger som fremkommer i 
rapportens punkt 1.4.3, både ovenfor selskapet og eierkommunene, og da særlig 
punktet vedrørende hyppigere oppdatering av risiko- og sårbarhetsanalyse samt 
forholdet vedrørende mulig rollekonflikt knyttet til representantskapets leder sine verv 
og funksjoner i styret i morselskap og datterselskap. Utvalget ber kommunestyret 
vurdere hensiktsmessige tiltak for oppfølging av disse konkrete anbefalingene. 
 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
3. For øvrig tas rapporten til orientering og oversendes kommunestyret. 

 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 

 Kåre Hansen (H) erklærte seg ugild og fratrådte da han er styremedlem i Dalane Energi 
har vært nært involvert i arbeidet med selskapskontrollen jf. fvl § 6,1,a. 
Runar Blakstad (H) tok sete. 

 
 Inghild Vanglo (AP) erklærte seg ugild og fratrådte da hun er styremedlem i Dalane 

Energi jf. fvl § 6,2. 
Det var ikke kalt inn vara, slik at det var kun 34 medlemmer tilstede under 
behandlingen/voteringen av saken. 

~ o ~ 
   

Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-047/11 Vedtak: 
 

Rapporten tas til orientering 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 



 

048/11: Sluttrapport og byggeregnskap for tre byggeprosjekt for  
Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.07.2011: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Sluttrapport og byggeregnskap for rusprosjektet ved Slettebø godkjennes. 
2. Sluttrapport og byggeregnskap for Lagård ungdomsskole godkjennes. 
3. Sluttrapport og byggeregnskap for interkommunalt bofellesskap (IBO) godkjennes. 

 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-048/11 Vedtak: 
 

1. Sluttrapport og byggeregnskap for rusprosjektet ved Slettebø godkjennes. 
2. Sluttrapport og byggeregnskap for Lagård ungdomsskole godkjennes. 
3. Sluttrapport og byggeregnskap for interkommunalt bofellesskap (IBO) godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

049/11: Forslag til prosjektmandat for selskapskontroll av Rogaland 
Revisjon IKS  
 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak 21.09.2011: 
 

1. Kontrollutvalget kan dessverre ikke bestille selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon av Rogaland Revisjon IKS på grunn av kontrollutvalgets 
budsjettsituasjon. . Utvalget har stoppet alle påbegynte 
forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller og selv et såpass avgrensa beløp, som 
det her er snakk om, vil medføre budsjettoverskridelse for utvalget.  

 
2. Kommunestyret og ordføreren informeres om vedtaket. 

 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Ordføreren foreslo slikt vedtak:  

”Kontrollutvalgets vedtak tas til orientering” 
 
 



Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-049/11 Vedtak: 
 

Kontrollutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

050/11: Reguleringsplan for del av Havsøy - Nyeveien, Dalaneveien, 
Havsøyveien og Kalhammerveien 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.08.2011: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsendring for del av Havsøy - planområde avgrenset av Nyeveien, Dalaneveien, 
Havsøyveien og Kalhammerveien for to 2-mannsboliger med kart og bestemmelser blir 
vedtatt som fremlagt med følgende endring i bestemmelsene: 

1. Avkjørsler skal tilfredsstille kravene i henhold til vegnormalen med tanke på frisikt, 
svingradius m.m. jfr. Håndbøk 017 og 263. 

2. Justert §1; Eksisterende bebyggelse inngår i planen.  I felt B1 og B2 kan det oppføres 
ene- eller tomannsboliger med tilhørende anlegg der det er vist planlagt bebyggelse 
eller bebyggelse som inngår i planen. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-112/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsendring for del av Havsøy - planområde avgrenset av Nyeveien, 
Dalaneveien, Havsøyveien og Kalhammerveien for to 2-mannsboliger med kart og 
bestemmelser blir vedtatt som fremlagt med følgende endring i bestemmelsene: 

1. Avkjørsler skal tilfredsstille kravene i henhold til vegnormalen med tanke på 
frisikt, svingradius m.m. jfr. Håndbøk 017 og 263. 

2. Justert §1; Eksisterende bebyggelse inngår i planen.  I felt B1 og B2 kan det 
oppføres ene- eller tomannsboliger med tilhørende anlegg der det er vist 
planlagt bebyggelse eller bebyggelse som inngår i planen. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-050/11 Vedtak: 
 

Reguleringsendring for del av Havsøy - planområde avgrenset av Nyeveien, 
Dalaneveien, Havsøyveien og Kalhammerveien for to 2-mannsboliger med kart og 
bestemmelser blir vedtatt som fremlagt med følgende endring i bestemmelsene: 

1. Avkjørsler skal tilfredsstille kravene i henhold til vegnormalen med tanke på 
frisikt, svingradius m.m. jfr. Håndbøk 017 og 263. 

2. Justert §1; Eksisterende bebyggelse inngår i planen.  I felt B1 og B2 kan det 
oppføres ene- eller tomannsboliger med tilhørende anlegg der det er vist planlagt 
bebyggelse eller bebyggelse som inngår i planen. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

051/11: Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. 2. gangs 
behandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.08.2011: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området, datert 15.08.11, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 15.08.11, og planbeskrivelse, sist revidert 15.08.11, 
vedtas slik de nå foreligger.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Plansjefen viste bilder og orienterte om endringene i reguleringsplanen for Bakkebø-
området. 
      ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo slikt vedtak: 
 ” - Områdene merket med 4 i gammel plan tas inn igjen som boligområde 

-  Festsalen saneres 
Kunsten er høyst bevaringsverdig, men flyttbar og kan komme til bedre rett i 
egnet lokale.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Stapnes forslag enstemmig vedtatt. 



 
M-114/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området, datert 15.08.11, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 15.08.11, og planbeskrivelse, sist revidert 
15.08.11, vedtas med følgende endringer:  
 

- Områdene merket med 4 i gammel plan tas inn igjen som boligområde 
- Festsalen saneres 

Kunsten er høyst bevaringsverdig, men flyttbar og kan komme til bedre 
rett i egnet lokale 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 

 Nye dokumenter i saken: Epost fra Fylkesmannen i Rogaland, datert 23.09.11 – 
Drøftingsmøte Reguleringsplan Bakkebø  (Jpid: 11/25928). 

 Personalgruppe Slettebø 1, datert 28.9.11 - Uttalelse til sak 051/11 kommunestyret den 
3.10.2011 (Jpid: 11/26330). 

 Beboere på Bakkebø-området v/hjelpeverge Elin Svanes Hjørungnes, datert 29.09.11 – 
Uttalelse til sak 051/11 den 03.10.2011 (Jpid: 11/26325). 

 
Ved møtets begynnelse, tok Kjell Vidar Nygård (H) opp ettersending av dokumenter til 
politikerne som var kommet inn til administrasjonen etter en høringsfrist.  Han viste spesielt til 
de to uttalelsene fra Personalgruppe Slettebø 1 (Jpid 11/26330) og Beboere på Bakkebø-
området v/hjelpeverge Elin Svanes Hjørungnes (Jpid 11/26325).  Han ba om at de to nevnte 
dokumentene ble trukket tilbake, noe rådmannen svarte positivt på. 
 
Ordføreren ønsket dette avstemt, og foreslo følgende: 
 
 ”Ettersendt dokument med jpid 11/26330 og jpid 11/26325 trekkes tilbake.” 
 
Votering ettersending dokumenter: 
Ordførerens forslag vedtatt med 32 stemmer mot 3 stemmer (Thor Kristian Klepp, AP + Sissel 
Voilås, AP + Halvor Østerman Thengs, SV) 
 

 
---0--- 

 
Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak: 
 ”§§ 3.2 og 3.3 tas ut. 
 
 
Varaordfører foreslo slikt vedtak: 
 ”Første strekpunkt i miljøutvalgets innstilling endres slik: 

Området med skravur vises som byggeområde i tråd med meklingsresultatet med  
Fylkesmannen i Rogaland.” 

 



 
Halvor Østerman Thengs (SV) foreslo slikt vedtak: 
 ”Festsalen saneres ikke.” 
 
 
Votering: 
Varaordføreres forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for miljøutvalgets innstilling første 

strekpunkt. 
Miljøutvalgets øvrige innstilling – siste strekpunkt, med Stapnes’ tilleggsforslag, vedtatt med 33 

mot 2 stemmer. ((Brit Kvassheim (V) + Roald Eie (FrP)). 
Thengs forslag vedtatt med 25 mot 10 stemmer for miljøutvalgets innstilling siste strekpunkt. (H) 
 
 
KS-051/11 Vedtak: 
 

Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området, datert 15.08.11, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 15.08.11, og planbeskrivelse, sist revidert 
15.08.11, vedtas med følgende endringer:  
 

- §§ 3.2 og 3.3 tas ut. 
- Området med skravur vises som byggeområde i tråd med meklingsresultatet 

med  Fylkesmannen i Rogaland. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

052/11: Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, 
vei og småbåthavn - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.08.2011: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart rev. 30.03.2011 og 
bestemmelser rev. 17082011 blir vedtatt med følgende presisering i: 
Kart 

1. Pir tilhørende P. Seglem kan utvides med inntil 2 meter. 
 
Bestemmelse 

2. ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ROALD EIE (FRP) foreslo:  

”Endring i rådmannens innstilling: 
    Kart 
      1. Pir tilhørende P. Seglem kan utvides forlenges med inntil 2 meter.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Eies endring enstemmig vedtatt. 



 
 
M-115/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart rev. 
30.03.2011 og bestemmelser rev. 17082011 blir vedtatt med følgende presisering i: 
Kart 

1. Pir tilhørende P. Seglem kan forlenges med inntil 2 meter. 
 
Bestemmelse 

2. ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Astrid H. Robertson (H) foreslo slikt vedtak: 
 ”Endring i miljøutvalgets innstilling pkt. 2: 
 2. Kommunen kan skal kreve utbyggingsavtale.” 
 
Votering: 
Miljøutvalgets innstilling med Robertsons endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
KS-052/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart rev. 30.03.2011 
og bestemmelser rev. 17082011 blir vedtatt med følgende presisering i: 
Kart 

1. Pir tilhørende P. Seglem kan forlenges med inntil 2 meter. 
 

          Bestemmelse 
2. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

053/11: Reguleringsendring  boligbebyggelse gnr. 46 bnr. 37 - 
Hafsøyveien 84 - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.08.2011: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 37, Hafsøyveien 84 - 6 mannsbolig med 
tilhørende funksjoner med kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i: 
Kart 



1. Svingradiusen til høyre ut mot kommunal veg utformes slik at den tilfredsstiller 
vegnormalen. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
M-113/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 37, Hafsøyveien 84 - 6 mannsbolig med 
tilhørende funksjoner med kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i: 
Kart 
1. Svingradiusen til høyre ut mot kommunal veg utformes slik at den tilfredsstiller 

vegnormalen. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Miljutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-053/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 37, Hafsøyveien 84 - 6 mannsbolig med 
tilhørende funksjoner med kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i: 
Kart 
1. Svingradiusen til høyre ut mot kommunal veg utformes slik at den tilfredsstiller 

vegnormalen. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

054/11: Reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter, 
brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområde m.m - 2. 
gangsbehandling  
 



Rådmannens forslag til vedtak 23.09.2011: 
MU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med tilhørende 
anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir vedtatt med følgende 
endring i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang og 

lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 
6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 

småbåthavnen. 
7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 

rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes før 

utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 
9. Kommunen kan kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens Vegvesen 

ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til eiendommene. 
12. §13-2 tas ut. 
13. §17 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 

 
 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 9: 
  Kommunen kan skal kreve utbyggingsavtale.” 
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Tillegg i rådmannens innstilling, bestemmelsene: 
  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  § 7 Adkomstvei 

7.1 Det skal etableres adkomstveg som vist i planen. Vegbredde er 
regulert til 5,0 meter. Den private vegen skal være åpen for allmenn 
ferdsel til friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer.” 

 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 4: 

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel.” 
 
  
 
”Tillegg i rådmannens innstilling, bestemmelsene: 
  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  § 8 Vaskeplass 
   8.2 Ved etablering av vaskeplass for båter må det etableres 

 oppsamlingsplass for forurenset spylevann. Det må søkes  
om utslippstillatelse.” 

   



Votering: 
Berentsens forslag til endring i punkt 9 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 9. 
Robertsons forslag til tillegg i bestemmelsene § 7, punkt 7.1 enstemmig vedtatt mot 0 

stemmer for rådmannen innstilling i bestemmelsene § 7, punkt 7.1. 
Eies forslag til endring i punkt 4 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 4. 
Eies forslag til tillegg i bestemmelsene § 8, punkt 8.2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannen innstilling i bestemmelsene § 8, punkt 8.2. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-152/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med 
tilhørende anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir 
vedtatt med følgende endring i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot 

isgang og lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av 
detaljplan. 

6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 
småbåthavnen. 

7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at 
bla rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes 
før utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 

9. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens 

Vegvesen ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til 

eiendommene. 
12. § 13-2 tas ut. 
13. § 18 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 
15. Tillegg til § 7.1: Den private vegen skal være åpen for allmenn ferdsel til 

friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer. 
16. Tillegg til § 8.2: Det må søkes om utslippstillatelse. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 



Nytt dokument i saken: Havnestyrets vedtak av 22.09.11 – Høring og offentlig ettersyn- 
reguleringsendring Nysundhalsen-Seilsport, brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområdet. 
 
 

---0--- 
Votering: 
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-054/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med 
tilhørende anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir vedtatt 
med følgende endring i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang 

og lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 
6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 

småbåthavnen. 
7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 

rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes før 

utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 
9. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens 

Vegvesen ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til 

eiendommene. 
12. § 13-2 tas ut. 
13. § 18 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 
15. Tillegg til § 7.1: Den private vegen skal være åpen for allmenn ferdsel til 

friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer. 
16. Tillegg til § 8.2: Det må søkes om utslippstillatelse. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

055/11: Reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - 
Dalane energi - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2011: 
MU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser revidert 10.06.11 blir vedtatt med følgende presiseringer i bestemmelsene: 

1. Ny §11: Tekniske planer som berører kryss med Rv. 42 skal være godkjent av 
Statens Vegvesen før utbygging av planområdet kan skje. 

2. Ny §13: Kulturminne skal gjerdes inne under anleggsperioden. 
3. Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Rådmannens innstilling til Planbestemmelsene, § 4 Energianlegg, punkt 4.6 i utgår. 
  Rådmannens innstilling til Planbestemmelsene, § 9 Høyspent/magnetfelt, punkt 9.2   

 utgår.”  
 
Votering: 
Gyas forslag til at punkt 4.6 og 9.2. utgår falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (SP). 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-154/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser revidert 10.06.11 blir vedtatt med følgende presiseringer i 
bestemmelsene: 

1. Ny § 11: Tekniske planer som berører kryss med Rv. 42 skal være godkjent 
av Statens Vegvesen før utbygging av planområdet kan skje. 

2. Ny § 13: Kulturminne skal gjerdes inne under anleggsperioden. 
3. Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-055/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser revidert 10.06.11 blir vedtatt med følgende presiseringer i 
bestemmelsene: 

1. Ny § 11: Tekniske planer som berører kryss med Rv. 42 skal være godkjent av 
Statens Vegvesen før utbygging av planområdet kan skje. 

2. Ny § 13: Kulturminne skal gjerdes inne under anleggsperioden. 
3. Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

056/11: Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 - våningshus og 
driftsbygning, Leidland - 2. gangsbehandling  



 

 26

 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2011: 
MU innstiller til kommunestyret: 
Reguleringsendring for reguleringsplan på gnr. 7 bnr. 20 mfl.- våningshus og driftsbygning, 
Leidland med kart og bestemmelser datert 14.04.2011 blir vedtatt med følgende tilføyelser i 
bestemmelsene: 

1. ”Innenfor hensynssone bevaring-sjøbunn er det ikke tillatt med tiltak som medfører 
inngrep i sjøbunnen uten tillatelse er innhentet fra Stavanger Sjøfartsmuseum jfr. Lov 
om kulturminner §§3 og 8.” 

2. Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til 
”Hensynssone, fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd 
avklares med kulturmyndighetene jfr. Lov om kulturminner §§3 og 8. Fortrinnsvis skal 
slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.” 

3. ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 3: 
  Kommunen kan skal kreve utbyggingsavtale.” 
 
 
Votering: 
Robertsons forslag til endring i punkt 3 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 3. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-153/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsendring for reguleringsplan på gnr. 7 bnr. 20 mfl.- våningshus og 
driftsbygning, Leidland med kart og bestemmelser datert 14.04.2011 blir vedtatt med 
følgende tilføyelser i bestemmelsene: 

1. ”Innenfor hensynssone bevaring-sjøbunn er det ikke tillatt med tiltak som 
medfører inngrep i sjøbunnen uten tillatelse er innhentet fra Stavanger 
Sjøfartsmuseum jfr. Lov om kulturminner §§3 og 8.” 

2. Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt 
til ”Hensynssone, fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor området må på 
forhånd avklares med kulturmyndighetene jfr. Lov om kulturminner §§3 og 8. 
Fortrinnsvis skal slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.” 

3. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
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Votering: 
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-056/11 Vedtak: 
 

Reguleringsendring for reguleringsplan på gnr. 7 bnr. 20 mfl.- våningshus og 
driftsbygning, Leidland med kart og bestemmelser datert 14.04.2011 blir vedtatt med 
følgende tilføyelser i bestemmelsene: 

1. ”Innenfor hensynssone bevaring-sjøbunn er det ikke tillatt med tiltak som 
medfører inngrep i sjøbunnen uten tillatelse er innhentet fra Stavanger 
Sjøfartsmuseum jfr. Lov om kulturminner §§3 og 8.” 

2. Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til 
”Hensynssone, fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd 
avklares med kulturmyndighetene jfr. Lov om kulturminner §§3 og 8. Fortrinnsvis 
skal slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.” 

3. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

057/11: Skjenkebevilling - Hauen AS, Storgaten 20  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.08.2011: 
 
Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Søknaden fra Hauen A/S for skjenking av alle typer alkohol innvilges innenfor retningslinjene 
av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 
 
Som skjenkestyrer godkjennes Vigdis Mæhle og som stedfortreder Helene Mæhle. 
 
Bevillingen gjelder også innenfor et nærmere avgrenset uteområde. 
 
Innehaveren anmodes om å legge forholdene best mulig til rette for bevegelseshemmede 
brukere. 
 
 
 
30.08.2011 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
HO-026/11 Vedtak: 
 
Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

Søknaden fra Hauen A/S for skjenking av alle typer alkohol innvilges innenfor 
retningslinjene av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 
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Som skjenkestyrer godkjennes Vigdis Mæhle og som stedfortreder Helene Mæhle. 
 

Bevillingen gjelder også innenfor et nærmere avgrenset uteområde. 
 

Innehaveren anmodes om å legge forholdene best mulig til rette for 
bevegelseshemmede brukere. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-057/11 Vedtak: 
 

Søknaden fra Hauen A/S for skjenking av alle typer alkohol innvilges innenfor 
retningslinjene av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

 
Som skjenkestyrer godkjennes Vigdis Mæhle og som stedfortreder Helene Mæhle. 

 
Bevillingen gjelder også innenfor et nærmere avgrenset uteområde. 

 
Innehaveren anmodes om å legge forholdene best mulig til rette for 
bevegelseshemmede brukere. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

058/11: Barnevernsamarbeid i Dalane  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.09.2011: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

 
1. Eigersund kommune vedtar å etablere et interkommunalt barnevernsamarbeid i Dalane, i 

tråd med den avtalen samt planen for organisering av samarbeidet som nå foreligger 
2. Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen med Eigersund kommune som 

vertskommune og med de kommunene i Dalane som fatter et tilsvarende positivt vedtak 
som samarbeidskommuner.  

 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Nytt dokument i saken:  Formannskapets vedtak av 28.09.11 (jpid: 11/26291) 
 
 

---0--- 
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Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-058/11 Vedtak: 
 

1. Eigersund kommune vedtar å etablere et interkommunalt barnevernsamarbeid i Dalane, 
i tråd med den avtalen samt planen for organisering av samarbeidet som nå foreligger 

2. Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen med Eigersund kommune som 
vertskommune og med de kommunene i Dalane som fatter et tilsvarende positivt vedtak 
som samarbeidskommuner.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

059/11: Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing - ny 
behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.08.2011: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 

1. Den kommunale tiltaksplan mot mobbing tas til etterretning.  
2. Eigersund kommune vil spesielt ha fokus på mobbing via ny teknologi, digital 

mobbing. 
3.  Eigersund kommune slutter seg til samarbeidet, Manifest mot mobbing. 

 
 
 
01.09.2011 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
KUO-031/11 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
1. Den kommunale tiltaksplan mot mobbing tas til etterretning.  
2. Eigersund kommune vil spesielt ha fokus på mobbing via ny teknologi, digital 

mobbing. 
3. Eigersund kommune slutter seg til samarbeidet, Manifest mot mobbing. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Inghild Vanglo (AP) foreslo slikt vedtak: 
 ”Kommunestyrets vedtak i sak KS-040/10 følges opp ved at: 
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Punkt 7 endres til: 
7.  Skolen skal ha en plan for håndtering av mobbesaker.  Denne skal behandles i FAU/SU 

og elevrådet årlig.  Resultatene fra skolens årlige trivselsundersøkelse legges fram for 
FAU/SU. 
 
I oversikten skal det fremgå: 
 a.  Hvor mange mobbesaker skolen har registrert. 
 b. Hvilke tiltak som skolen har iverksatt mot mobbing det foregående år. 
           c.  Rektors overordnede vurdering av status for skolens arbeid mot mobbing 

og behov for tiltak. 
 
Det legges inn et nytt punkt 8: 

8. Administrasjonen legger årlig fram en sak for kommunestyret om rapportering av 
resultatene fra elevundersøkelsene fra alle skolene.  I saken om elevundersøkelsen skal 
administrasjonen også legge fram oversikt over: 

a. Hvor mange mobbesaker den enkelte skole har registrert. 
b. Hvilke tiltak som den enkelte skole har iverksatt mot mobbing det foregående år. 
c. Rådmannens overordnede vurdering av status for kommunens arbeid mot 

mobbing og behov for tiltak. 
d. Rådmannens vurdering av antallet registrerte mobbesaker opp mot antallet 

mobbesaker som er rapportert av elevene gjennom elevundersøkelsen (% som 
blir mobbet).” 

 
Votering: 
Kultur- og oppvekstutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
Vanglos forslag enstemmig vedtatt. 
 
KS-059/11 Vedtak: 
 

1. Den kommunale tiltaksplan mot mobbing vedtas med følgende endringer: 
Punkt 7 endres til: 
7.  Skolen skal ha en plan for håndtering av mobbesaker.  Denne skal behandles i 

FAU/SU og elevrådet årlig.  Resultatene fra skolens årlige trivselsundersøkelse 
legges fram for FAU/SU. 

I oversikten skal det fremgå: 
 a.  Hvor mange mobbesaker skolen har registrert. 
 b. Hvilke tiltak som skolen har iverksatt mot mobbing det foregående år. 
           c.  Rektors overordnede vurdering av status for skolens arbeid mot mobbing 

og behov for tiltak. 
 
Det legges inn et nytt punkt 8: 
8.  Administrasjonen legger årlig fram en sak for kommunestyret om rapportering av 

resultatene fra elevundersøkelsene fra alle skolene.  I saken om 
elevundersøkelsen skal administrasjonen også legge fram oversikt over: 

a. Hvor mange mobbesaker den enkelte skole har registrert. 
b. Hvilke tiltak som den enkelte skole har iverksatt mot mobbing det foregående år. 
c. Rådmannens overordnede vurdering av status for kommunens arbeid mot 

mobbing og behov for tiltak. 
d. Rådmannens vurdering av antallet registrerte mobbesaker opp mot antallet 

mobbesaker som er rapportert av elevene gjennom elevundersøkelsen (% som 
blir mobbet).  

2. Eigersund kommune vil spesielt ha fokus på mobbing via ny teknologi, digital mobbing. 
3. Eigersund kommune slutter seg til samarbeidet, Manifest mot mobbing. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 



 

 31

060/11: Egersund Havn KF - Oppfølging av evaluering politisk 
struktur 2007 - 2011.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.08.2011: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Sak om organisering av Egersund Havn KF, jf. kommunestyrets vedtak i sak 73/10, 
fremmes til kommunestyret snarest mulig. 

 
2. Sak om organisering av havn skal også redegjøre for alternativer målsettinger for 

fremtidig drift og utvikling av Egersund havn. 
 

3. I påvente av sak om organisering av Egersund havn, oppnevnes de samme 
personene som oppnevnes som medlem av formannskapet som medlemmer av 
havnestyret.  

 
 
31.08.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-084/11 Vedtak: 
 
 Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Sak om organisering av Egersund Havn KF, jf. kommunestyrets vedtak i sak 73/10, 
fremmes til kommunestyret snarest mulig. 

 
2. Sak om organisering av havn skal også redegjøre for alternativer målsettinger for 

fremtidig drift og utvikling av Egersund havn. 
 

3. I påvente av sak om organisering av Egersund havn, oppnevnes de samme 
personene som oppnevnes som medlem av formannskapet som medlemmer av 
havnestyret.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Nytt dokument i saken: Havnestyrets vedtak av 22.09.11 – Oppfølging av evaluering politisk 
struktur. 
 

---0--- 
 
Møtebehandling: 
Ordføreren foreslo slikt vedtak: 
 Tillegg til formannskapets innstilling: 
 
 ”Vedtektens § 4 for Eigersund Havnevesen endres til: 
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Eigersund havnestyre har elleve medlemmer med varamedlemmer.  Disse velges av 
Eigersund kommunestyre. Kommunestyret velger styret innen av utgangen av året det 
avholdes kommunevalg.” 

 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-060/11 Vedtak: 
 

1. Sak om organisering av Egersund Havn KF, jf. kommunestyrets vedtak i sak 73/10, 
fremmes til kommunestyret snarest mulig. 

 
2. Sak om organisering av havn skal også redegjøre for alternativer målsettinger for 

fremtidig drift og utvikling av Egersund havn. 
 

3. I påvente av sak om organisering av Egersund havn, oppnevnes de samme personene 
som oppnevnes som medlem av formannskapet som medlemmer av havnestyret.  

 
Vedtektens § 4 for Eigersund Havnevesen endres til: 
Eigersund havnestyre har elleve medlemmer med varamedlemmer.  Disse velges av 
Eigersund kommunestyre. Kommunestyret velger styret innen av utgangen av året det 
avholdes kommunevalg. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

061/11: Justering av reglement - Arbeidsvilkår for folkevalgte i 
Eigersund kommune.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.09.2011: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

De folkevalgtes godtgjøring knyttes til den gjennomsnittlige årlige prosentvise 
lønnsøkningen til de ansatte i Eigersund kommune. 

 
 Godtgjøringen reguleres 1.1 hvert år.
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Nytt dokument i saken: Saksforelegg med formannskapets vedtak av 28.09.11 – Justering av 
reglement – Arbeidsvilkår for folkevalgte i Eigersund kommune – (jpid: 11/26291) 
 

---0--- 
 
 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
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KS-061/11 Vedtak: 
 

De folkevalgtes godtgjøring knyttes til den gjennomsnittlige årlige prosentvise 
lønnsøkningen til de ansatte i Eigersund kommune. 

 
 Godtgjøringen reguleres 1.1 hvert år. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

062/11: Invitasjon til fornyet partnerskap - Stavanger-regionens 
Europakontor 2012-2016.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.09.2011: 
 
Eigersund kommune godkjenner fornyet partnerskap  Stavanger-regionens Europakontor 
2012-2016. 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Saken ble trukket fra sakskartet ved møtets begynnelse, da saken var endelig avgjort i 
formannskapet. 
 
Votering: 
 
KS-062/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

063/11: 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: 
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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.  
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-063/11 Vedtak: 
 

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. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

064/11: Jernhagen barnehage - søknad om kommunal garanti for 
lån - Vedtak fattet etter KL § 13.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.06.2011: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
KS-064/11 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

065/11: Utbyggingsavtale gnr. 7 bnr. 96 - Knarrveien - Vedtak i 
formannskapet etter kl. § 13.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.09.2011: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
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Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-065/11 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

066/11: Endringer knyttet opp mot eiendommer - Vedtak i 
formannskapet etter kl. § 13.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.09.2011: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
KS-066/11 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

067/11: Økonomirapport januar - mai 2011 - Vedtak fattet etter  § 13.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.06.2011: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
KS-067/11 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket et enstemmig. 
 



 

 36

 

068/11: Referatsaker til kommunestyrets møte 3.10.2011.  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 21.09.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/4126 S 09.02.2011  
Evangeliehuset - søknad om 
godkjenning av avdragsfri 
periode 

 
 
 
Vedlegg: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
192718 Framdriftsplan - Personal.doc 
192719 Fremdriftsplan - Levekårsavdelingen 22.9.2011.doc 
192720 Fremdriftsplan - Planstatus 20.09.2011.pdf 
192721 Fremdriftsplan - Prosjektoversikt miljø- og drift oktober 2011 (4).doc 
192722 Fremdriftsplan - seksjon økonomi oktober2011.doc 
192723 Fremdriftsplan - STATUS INVESTERINGSPLANER- 9.9.2011.doc 
 
 
 

 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
- Inghild Vanglo etterlyste fremdriften på partnerskapsavtalen med Rogaland Fylkeskommune 

om folkehelsa (levekår) jf. tidligere tilbakemeldinger fra administrasjonen om at dette skulle 
bli fulgt opp. Hun forventer at saken følges opp og at kommunestyret varsles dersom dette 
ikke er aktuelt. 

 
 
Votering: 
 
 
KS-068/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


