
 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 28.09.2011 Møtested: Formannskapssalen 

Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:35   

Sak – fra / til: 097/11 - 109/11 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Liv Tone Øiumshaugen – H 
Bitten Fugelsnes – AP Kjell Fredriksen – FrP Solveig Ege Tengesdal – KrF 
Sigvald Nodland – SP Morten Haug – KrF  
Tor Inge Rake – V Knut Pettersen – AP  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Inghild Vanglo – AP Unn Therese Omdal – AP Leif Erik Egaas – H  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Rolf Magne Skogen – AP  Astrid Hetland Robertson - H  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold 
 
Merknader til møtet: 

 
 Visit Dalane hadde orientering fra kl. 1000 - 1030 
 Egersund Røde Kors hadde orientering fra kl. 1030 – 1100. 
 Det ble gjennomført befaring i sak 102/11 - Søknad om fradeling av to parseller til 

bolig/landbruk - dispensasjon fra kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland fra kl. 
1100 – 1200. 

 Formannskapet var 12 representanter under møtet. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E. Broch 
 Utvalgssekretær 
 

 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.  
 

 
 
 



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (00): 
 
 
Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel Å/L 

097/11 Egersund Misjonsforening - søknad om bankgaranti lån Å 

098/11 Barnevernsamarbeid i Dalane Å 

099/11 
Justering av reglement - Arbeidsvilkår for folkevalgte i Eigersund 
kommune. 

Å 

100/11 
Invitasjon til fornyet partnerskap - Stavanger-regionens Europakontor 
2012-2016. 

Å 

101/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 31.8.2011  

102/11 
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland 

Å 

103/11 
Høringsuttale - Konseptvalgutredning (KVU) for E39 strekningen Søgne 
- Ålgård 

Å 

104/11 
Søknad om utsettelse med riving av eldre bolighus og fritak fra kravet 
om salg av to parseller som tilleggsareal gnr./bnr. 5/234  - Harry og 
Margaret Myklebust - klagesak 

Å 

105/11 
Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Dispensasjon og tillatelse til 
tiltak. 

Å 

106/11 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 9/8 
og 10/18 - Gunnar Inge Sæstad 

Å 

107/11 
Søknad om fradeling av 25 parseller med påstående fritidsboliger  - 
gnr./bnr. 116/2 - Trygve Egelandsdal 

Å 

108/11 Referatsaker til formannskapets møte 28. september 2011.  

109/11 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 28.9.2011  

 
 
 
 
 



 

097/11: 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.  
 
 
 

098/11: 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.  

 
 
 
28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-098/11 Vedtak: 
 

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.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

099/11: 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.



 
 
 
28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-099/11 Vedtak: 
 

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. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

100/11: 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. 
 
 
 
28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-100/11 Vedtak: 
 

Eigersund kommune godkjenner fornyet partnerskap  Stavanger-regionens 
Europakontor 2012-2016. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
  
 
 

101/11: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
31.8.2011  
 

Forslag til vedtak 19.09.2011: 
 



Protokoll fra formannskapets møte 31.08.2011 godkjennes. 
 
 
 
28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Tor-Inge Rake (V) presiserte at han erklærte seg inhabil i sak 95/11 – 

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 31.8.2011 fordi han har vært og er nært 
tilknyttet speiderne som er part i saken og at han ikke er speiderleder nå. 

 
 Morten Haug (KrF) gjorde oppmerksom på at han var inhabil i sak 96/11 – Utbyggingsavtale 

gnr. 7 bnr. 96 – Knarrveien da han er byggeleder i Hellevik Hus AS jf. fvl § 6 2 avsnitt. 
Vedtaket ble også fattet med 12 mot 1 stemme. (Rolf Magne Skogen (AP)) 

 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med Rakes og Haugs merknader til sak 95 og 96/11. 
 
 
FS-101/11 Vedtak: 
 

Protokollen enstemmig godkjent med Rakes og Haugs merknader til sak 95 og 96/11. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

102/11: Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - 
dispensasjon fra kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål.  
 
Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om fradeling 
av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål.  
 
 
 
28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-102/11 Vedtak: 
 

Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål.  
 



Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål.  

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 

103/11: Høringsuttale - Konseptvalgutredning (KVU) for E39 
strekningen Søgne - Ålgård  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.09.2011: 
 
Eigersund kommune mener at hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og 
regionutviklingen generelt, tilsier at følgende prinsipper legges til grunn for ny E39 på 
strekningen Søgne-Ålgård: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges 
som firefelts vei 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 
 E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 
 E 39 Søgne-Ålgård må vurderes som en naturlig forlengelse av KVU for Kristiansand-

regionen, samt visjonen om en ferjefri E 39 nordover fra Stavanger 
 
God og fremtidsrettet infrastrukturen i regionen er svært viktig for vekst og utvikling, spesielt i 
områdene som ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei 
på strekningen vil være det enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst 
samfunnsnyttig effekt, både i form av færre drepte og hardt skadde, forsterket regional 
utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele regionen. 
 
 
 
28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Astrid Hetland Robertson (H) foreslo slikt vedtak:  

”Første kulepunkt endres slik: Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele 
strekningen på sikt skal bygges som firefelts vei” 

 
Rolf Magne Skogen (AP) foreslo slikt vedtak:  

”E-39 Søgne – Ålgård skal utrustes med gatelys.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med unntak av første kulepunkt vedtatt enstemmig.  
Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
Skogens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-103/11 Vedtak: 
 

Eigersund kommune mener at hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og 
regionutviklingen generelt, tilsier at følgende prinsipper legges til grunn for ny E39 på 
strekningen Søgne-Ålgård: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt skal bygges 
som firefelts vei 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 



 E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 
 E 39 Søgne-Ålgård må vurderes som en naturlig forlengelse av KVU for 

Kristiansand-regionen, samt visjonen om en ferjefri E 39 nordover fra Stavanger. 
 E-39 Søgne – Ålgård skal utrustes med gatelys. 

 
God og fremtidsrettet infrastrukturen i regionen er svært viktig for vekst og utvikling, spesielt 
i områdene som ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts 
vei på strekningen vil være det enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst 
samfunnsnyttig effekt, både i form av færre drepte og hardt skadde, forsterket regional 
utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele regionen. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

104/11: Søknad om utsettelse med riving av eldre bolighus og fritak 
fra kravet om salg av to parseller som tilleggsareal gnr./bnr. 5/234  - 
Harry og Margaret Myklebust - klagesak   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet  tar klagen delvis til følge.  
2. Formannskapet  gir  etter §7 i plan og bygningsloven tillatelse til utsettelse på riving 

av eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset.  
3. Formannskapet gir  etter §7 i plan- og bygningsloven tillatelse til at søker kan beholde 

gnr./bnr. 5/234.   
 
 
 
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 ~ 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-104/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet tar klagen delvis til følge.  
2. Formannskapet gir etter § 7 i plan og bygningsloven tillatelse til utsettelse på riving av 

eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset.  
3. Formannskapet gir etter § 7 i plan- og bygningsloven tillatelse til at søker kan beholde 

gnr./bnr. 5/234.   
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 

105/11: Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Dispensasjon og 
tillatelse til tiltak.  



 

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2011: 
Miljøutvalget: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra arealbruk i 
reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for Skalldyrpark 
Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket og dispensasjon gis for den delen 
av tiltaket som ligger i reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre.  
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir vesentlig 
tilsidesatt.  
Dispensasjonen har følgende fordeler: 

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper. 
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering er dermed oppfylt. 
Tillatelsen forutsetter at hjemmelshaver fremlegger tinglyst erklæring om at han har rett til 
parkering i umiddelbar nærhet (maks 300 m fra brygga på østsiden av Lygrefjorden), eller at 
Statens vegvesen gir tillatelse til ny avkjørsel til parkering på tiltakshavers egen grunn. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre. 
 
Formannskapet: 
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet for den delen av tiltaket som inngår i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i 
Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til 
tiltaket og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i kommuneplan for Eigersund 
kommune.  
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (LNF-område og byggeforbud i 100- 
metersbeltet) blir vesentlig tilsidesatt.  
Dispensasjonen har følgende fordeler: 

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper. 
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering er dermed oppfylt. 
Tillatelsen forutsetter at hjemmelshaver fremlegger tinglyst erklæring om at han har rett til 
parkering i umiddelbar nærhet (maks 300 m fra brygga på østsiden av Lygrefjorden), eller at 
Statens vegvesen gir tillatelse til ny avkjørsel til parkering på tiltakshavers egen grunn. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og 1-8, samt 
kommuneplan for Eigersund kommune. 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOVE HELEN LØYNING (AP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon for 
den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre, sammen 
med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at dispensasjon ikke kan gis for den delen av tiltaket som 
ligger i reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre ettersom fordelene ved dispensasjon 
ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
De utførte byggearbeidene må fjernes innen 3 måneder etter at endelig vedtak i 
saken foreligger. 



 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre.” 

 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
arealbruk i reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og 
Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket 
og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre.  
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir 
vesentlig tilsidesatt.  
Dispensasjonen har følgende fordeler: 

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper. 
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering er dermed oppfylt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre.” 

 
Votering: 
Løynings forslag falt med 3 stemmer for (AP). 
Gyas forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP). 
 
M-161/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
arealbruk i reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og 
Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket 
og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre.  
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir 
vesentlig tilsidesatt.  
Dispensasjonen har følgende fordeler: 

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper. 
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering er dermed oppfylt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 
28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Rolf Magne Skogen (AP) foreslo slikt vedtak:  



”Følgende tas ut: Tillatelsen forutsetter at hjemmelshaver fremlegger tinglyst erklæring 
om at han har rett til parkering i umiddelbar nærhet (maks 300 m fra brygga på østsiden 
av Lygrefjorden), eller at Statens vegvesen gir tillatelse til ny avkjørsel til parkering på 
tiltakshavers egen grunn.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling unntatt setning om parkering vedtatt enstemmig.  
Skogens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-105/11 Vedtak: 
 

Formannskapet har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet for den delen av tiltaket som 
inngår i kommuneplanen for Eigersund kommune, sammen med uttalelsene fra 
Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at tillatelse til tiltaket og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i 
kommuneplan for Eigersund kommune.  
 
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (LNF-område og byggeforbud i 
100- metersbeltet) blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Dispensasjonen har følgende fordeler: 

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
 
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper. 
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering er dermed oppfylt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og 1-8, samt 
kommuneplan for Eigersund kommune. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 

106/11: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 9/8 og 10/18 - Gunnar Inge Sæstad  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Gunnar Inge  Sæstad 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 9/8 og 10/18 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 1.700.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gunnar Inge Sæstad må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 
år fra overtakelsestidspunkt.  Driveplikten er evigvarende. Driveplikten kan oppfylles ved å 
leie bort jordbruksarealet til et bruk i nærområdet. Det forutsetter at leieavtalen er skriftlig og 
på 10 år.  Etter 10 år må jordbruksarealet drives selv eller leies ut for 10 nye år.  Før 
driveplikten begynner å gjelde må jordbruksarealene nyttes til jordbruksproduksjon.    
 
 
 
28.09.2011 Formannskapet 
 



Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-106/11 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Gunnar Inge  Sæstad 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 9/8 og 10/18 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
1.700.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gunnar Inge Sæstad må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte 
innen 1 år fra overtakelsestidspunkt.  Driveplikten er evigvarende. Driveplikten kan 
oppfylles ved å leie bort jordbruksarealet til et bruk i nærområdet. Det forutsetter at 
leieavtalen er skriftlig og på 10 år.  Etter 10 år må jordbruksarealet drives selv eller leies 
ut for 10 nye år.  Før driveplikten begynner å gjelde må jordbruksarealene nyttes til 
jordbruksproduksjon. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 

107/11: Søknad om fradeling av 25 parseller med påstående 
fritidsboliger  - gnr./bnr. 116/2 - Trygve Egelandsdal  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir  i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av 25 
parseller, hver på ca 1000 m2, med fritidsbolig til fritidsformål fra gnr./bnr. 116/2 i Eigersund 
kommune.  Parsellene som skal fradeles er gnr./bnr./fester. 116/2/6, 116/2/12, 116/2/11, 
116/2/2, 116/2/7, 116/2/39, 116/2/8, 116/2/10, 116/2/27, 116/2/14, 116/2/33, 116/2/41, 
116/2/29, 116/2/34, 116/2/25, 116/2/32, 116/2/20, 116/2/18, 116/2/16, 116/2/38, 116/2/35, 
116/2/36, 116/2/40, 116/2/23 og 116/2/17 i Eigersund. Det settes som betingelse for 
delingstillatelse at parsellene sikres tinglyst rett til  parkeringsplass, vann og gangrett på 
gnr./bnr. 116/2,6 og 19 i Eigersund kommune.    
 
 
 
28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-107/11 Vedtak: 
 

Formannskapet gir  i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av 
25 parseller, hver på ca 1000 m2, med fritidsbolig til fritidsformål fra gnr./bnr. 116/2 i 
Eigersund kommune.  Parsellene som skal fradeles er gnr./bnr./fester. 116/2/6, 
116/2/12, 116/2/11, 116/2/2, 116/2/7, 116/2/39, 116/2/8, 116/2/10, 116/2/27, 116/2/14, 
116/2/33, 116/2/41, 116/2/29, 116/2/34, 116/2/25, 116/2/32, 116/2/20, 116/2/18, 
116/2/16, 116/2/38, 116/2/35, 116/2/36, 116/2/40, 116/2/23 og 116/2/17 i Eigersund. Det 



settes som betingelse for delingstillatelse at parsellene sikres tinglyst rett til  
parkeringsplass, vann og gangrett på gnr./bnr. 116/2,6 og 19 i Eigersund kommune.    

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 

108/11:  Referatsaker til formannskapets møte 28. september 2011.  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 22.09.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/22970 I 20.08.2011 Norsk Folkehjelp 
TV- aksjonen nrk norsk 
folkehjelp 2011 - oppfordring 
til bidrag 

2 11/23256 I 24.08.2011 KPMG Law 

Brev til stifterne vedrørende 
avvikling av Stiftelsen 
Environment Northern Seas 
(ENS) 

3 11/25088 I 14.09.2011 
Norges vassdrags- 
og energidirektorat 

Svåheia vindkraft - status i 
konsesjonsbehandlingen 

4 11/20194 I 24.06.2011 
Norges vassdrags- 
og energidirektorat 

Svåheia vindkraftverk med 
tilhørende nettilknytning 
Svåheia - Skåra - 
oversendelse av tillatelser 

5 11/24031 I 30.08.2011 
Norges vassdrags- 
og energidirektorat 

Dalane Vind As/Dalane IKS - 
Svåheia vindkraftverk med 
tilhørende nettilknytning 

6 11/25422 I 20.09.2011 
Klima- og 
forurensningsdirektor
atet 

Innspill til miljøutredninger 
om Nordsjøen og Skagerrak 

7 11/25382 X 22.09.2011 Ketil Helgevold 
Notat - tilskudd til private 
barnehager 

 
 
 
 
28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 
FS-108/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

109/11: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 28.9.2011  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 19.09.2011: 
 
 
 



 
28.09.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 
Rolf Magne Skogen (AP) viste til orientering av Visit Dalane i forkant av møtet og foreslo slikt 
vedtak:  

”Formannskapet ber om en sak som behandles i ekstraordinært møte i forkant av 
kommunestyrets møte 3.10.11 som omhandler støtte til Visit Dalane og der utgangspunktet 
er en mulig støtte til lønnsutgifter til daglig leder i ½ stilling i 2 månder, anslagvis ca. kr. 
50 000,-. I tillegg til daglig drift av Visit Dalane skal de utarbeides en oversikt over mulige 
drift/inntektsformer for 2011 og fremover.” 

 
Votering: 
Skogens forslag enstemmig vedtatt.  

 
 
 KNUT PETTERSEN (AP) viste til orientering av Egersund Røde Kors i forkant av møtet og 

foreslo slikt vedtak:  
”Formannskapet ber om: 

1. En vurdering og rask avklaring av Duehuset og evt. andre eiendommer i Bakkebø-
området til fremtidige lokaler til Røde Kors.  

 
2. En avklaring av fremtidig bruk av Marka i tilknytning til Svanevann-prosjektet.” 

 
 

Votering: 
Pettersens forslag enstemmig vedtatt.  

 
 
 BITTEN FUGELSNES (AP) tok opp status for minnelund og viste til at det gjentatte ganger 

hadde vært etterlyst fremdrift i denne saken i formannskapet. 
 
ORDFØREREN orienterte om at minnelund vil komme i sak om ny kirkegård og at denne 
saken SKAL prioriteres. 

 
 
 WENCHE HAFFNES ANDERSEN (FrP) etterlyste info og plan om konsekvenser for 

Eigersund kommune når det gjelder samhandlingsreformen som trer i kraft ved årsskiftet. 
 
ORDFØRER/RÅDMANN vil ta innspillet med videre. 

 
 
 SIGVALD NODLAND (SP) stilte spørsmål ved status for Kværnhuset Industri-inkubator AS. 
 

ORDFØREREN orienterte om status. 
 
 
 RÅDMANNEN orienterte om status for Helleland FUS Barnehage AS. Møtet ble lukket 

under deler av denne orienteringen jf. kl. § 30, nr 3, jf. offl § 23. 
 
FORMANNSKAPET hadde ingen merknader til saken. 

 
 
FS-109/11 Vedtak: 
 



1. Formannskapet ber om en sak som behandles i ekstraordinært møte i forkant av 
kommunestyrets møte 3.10.11 som omhandler støtte til Visit Dalane og der 
utgangspunktet er en mulig støtte til lønnsutgifter til daglig leder i ½ stilling i 2 månder, 
anslagvis ca. kr. 50 000,-. I tillegg til daglig drift av Visit Dalane skal de utarbeides en 
oversikt over mulige drift/inntektsformer for 2011 og fremover. 

 
2. Formannskapet ber om: 

a. En vurdering og rask avklaring av Duehuset og evt. andre eiendommer i 
Bakkebø-området til fremtidige lokaler til Røde Kors.  

 
b. En avklaring av fremtidig bruk av Marka i tilknytning til Svanevann-prosjektet. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  



 
 
 
 
 
 


