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EIGERSUND KOMMUNE
Særskilt klagenemnd

MØTEINNKALLING

Utvalg: Særskilt klagenemnd
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

002/12

Avgjøres av utvalget:

Klage på tilknytningsavgift vann, gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes hyttefelt

Egersund, 19. september 2012

Leif Erik Egaas
Ordfører

for Leif E. Broch
       Utvalgsekretær
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf.:  901 33 107 til Målfrid Espeland
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.07.2012
Arkiv: :GBR-22/5, FA-
L62
Arkivsaksnr.:
08/3982
Journalpostløpenr.:
12/5075

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Miljøavdelingen
Seksjon vann og avløp
Annbjørg Elve Skofteland
Vann- og avløpssjef
51 46 83 11
annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
113/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012
002/12 Særskilt klagenemnd 26.09.2012

Klage på tilknytningsavgift vann, gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes 
hyttefelt
  

Sammendrag:
Velforeningen for Stapnes hyttegrend klager på de to administrative vedtakene, der de ikke 
får medhold i redusert tilknytningsavgift etter Forskrift om Vann og kloakk for Eigersund 
kommune vedtatt i kommunestyret 13.12.1976.  

Kontrollerklæringen (ferdigattest) fra rørleggerfirmaet J. Tollefsen AS ble levert inn 
10.02.2011 og tilknytningsgebyrene er etter den forrige forskriften som var gjeldende ved 
innlevering.

Hytteeiendommene har fått tilknytningsgebyr etter pkt.1.1 (Minstegebyr kr. 19 144,- + mva)

Saksgang:
Særskilt klagenemd avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 12.07.2012:
Klage fra Stapnes hyttevelforening datert 08.06.2011 tas ikke til følge.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-113/12 Vedtak:

Klage fra Stapnes hyttevelforening datert 08.06.2011 tas ikke til følge.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
For å få redusert tilknytningsavgift må hyttefeltet oppfylle kravene etter forskriften
pkt. 1.3, pkt. 1.4 eller pkt.1.6.

Pkt. 1.3  For eiendom som tilknyttes kommunale vann- og/eller avløpsledning, som er    
              fedigstilt for 20 år siden eller mer, betales det 70% av minstegebyret gitt i   
              punkt 1.1.

Den kommunale vannledningen i Stapnes er lagt i 2003.

Pkt. 1.4  For eiendom hvor kommunen eller private utbyggere har krevd eller krever 
              innbetalt alle opparbeidelseskostnader for interne permanente vann- og/eller 
              avløpsledninger som er utført etter planer godkjent av kommunen, og som    
              skal overtas til offentlig anlegg betales det 35 % av minstegebyret gitt
              i punkt 1.1.

Eigersund kommune overtar ikke interne vannledninger som ligger i et hyttefelt uten at dette 
er klarert på forhånd og at vannledningen er bygget i henhold til krav i kap.10 i forskriften.  
I denne saken har ikke Eigersund kommune, seksjon vann og avløp, mottatt noen plan- og 
lengdeprofiltegninger og har ikke hatt muligheter til å vurdere dette tiltaket. 
Søknadspapirene, om ett-trinns søknadsbehandling for vann- og avløpsledninger i feltet, ble 
levert inn i 2 okt. 2008 og vann- og avløpsledningene er godkjent og bygget som privat 
ledningsnett.

Pkt. 1.6  For ledning som skal overdras til kommunen jfr. Punkt 10 i forskriften.    

Stapnes hyttefelt oppfyller ikke disse kravene i forskriften.
Det er hyttefelt i Eigersund kommune som har fått redusert tilknytningsavgift i henhold til 
forskriften pkt. 1.6. Redusert tilknytningsavgift gis når utbygger i forkant er i en dialog med 
kommunen om samarbeid og oppfyller kriteringene i punkt 10 i forskriften.

Saksbehandlers vurderinger:
På bakgrunn av forskriften kan det ikke gis redusert tilknytningsavgift for fritidseiendommene 
i Stapnes hyttefelt.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
 o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
92895 Søknad om å få redusere tilknytningsavgiften for vann - Stapnes Hyttevelforening
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100626 Søknad om å få redusere tilknytningsavgiften for vann - Stapnes Hyttevelforening
137662 Klage på vedtak - redusert tilknytningsavgift for vann - Stapnes hyttevelforening
170583 Vann og avløp gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes hyttefelt
178438 Søknad om politisk behandling om redusert tilknytningsavgift - Stapnes hyttefelt
213335 Forskrift Vann og avløp 2010_2011.pdf
213334 Kartutsnitt kommunale vannledninger i Stapnes.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.11.2007 J.Tollefsen As
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling vann 
og avløp til hyttefelt - Gnr. 22 bnr. 5

3 I 16.10.2008 J.Tollefsen As
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling vann 
og avløp, Stapnes hyttefelt - gnr. 22 bnr. 5 -

2 U 25.10.2008 J.Tollefsen As
Retur av søknad uten behandling - vann og avløp 
til hyttefelt - Gnr. 22 bnr. 5

4 U 11.11.2008 J.Tollefsen AS
Foreløpig svar vedrørende søknad om vann og 
avløp gnr. 22 bnr. 5

7 I 18.03.2009 Bjarte Bjelkarøy Renseresultater fra et av våre siste anlegg

6 U 18.05.2009 adive@mattilsynet.no,
Vedrørende søknad om utslippstillatelse for 
Stapnes hyttefelt

8 X 25.05.2009
Godkjent ansvarsrett/godkjenning  25.05.09, 
BMD 120/09, gnr. 22 bnr. 5

9 I 25.05.2009 John Håland
Vedr. vann og avløp gnr. 22 bne 5, Stapnes 
hyttefelt - saksbehandlingstid

5 U 25.05.2009 J.Tollefsen AS
Utslippstillatelse - gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes 
hyttefelt

11 I 29.05.2009 Mattilsynet
Stapnes hyttefelt - uttalelse til søknad om 
utslippstillatelse

10 U 02.06.2009 John Håland
Vedr. vann og avløp gnr. 22 bne 5, Stapnes 
hyttefelt - saksbehandlingstid

12 I 07.10.2009
Stapnes 
Hyttevelforening v/Aud 
Tove Matnisdal

Søknad om å få redusere tilknytningsavgiften for 
vann - Stapnes Hyttevelforening

13 U 15.12.2009
Stapnes 
Hyttevelforening v/Aud 
Tove Matnisdal

Søknad om å få redusere tilknytningsavgiften for 
vann - Stapnes Hyttevelforening

14 I 10.09.2010
Stapnes 
hyttevelforening

Klage på vedtak - redusert tilknytningsavgift for 
vann - Stapnes hyttevelforening

15 I 09.02.2011 J.Tollefsen AS
Kontrollerklæring gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes 
hyttefelt

16 U 18.04.2011
Stapnes 
hyttevelforening

Vann og avløp gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes hyttefelt

17 I 07.06.2011
Velforeningen Stapnes 
hyttefelt

Søknad om politisk behandling om redusert 
tilknytningsavgift - Stapnes hyttefelt

Parter i saken:
            
TIL Aud Tove Matnisdal Bøe 4363 BRUSAND
SØK J.Tollefsen AS Lindøyveien 6 4370 EGERSUND

Planteknisk utvalg 4370 EGERSUND
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TIL Stapnes hyttefelt v/John 
Håland

Damsgård park 4370 EGERSUND
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Kommunalteknikk

Stapnes Hyttevelforening v/Aud Tove Matnisdal

Bøe
4363 BRUSAND

Vår ref.: 09/74264 / 08/3982 / GBR-22/5, FA-L62 Dato: 15.12.2009
Saksbehandler: Annbjørg Elve Skofteland Direkte telefon: 51 46 83 11 /
E-post: annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 07.10.2009

Søknad om å få redusere tilknytningsavgiften for vann - Stapnes 
Hyttevelforening

Eigersund kommune overtar ikke interne vannledninger som ligger i et hyttefelt. For at en 
vannledning skal overtas av kommunen skal den bygges i henhold til kap. 10 i forskriften.

De kommunale ledningene på Stapnes, ligger som vist på vedlagt kart.

Det gis ikke reduksjon på tilknytningsavgiften for vann i og med at hyttefeltet ikke oppfyller 
kravene etter forskriften pkt. 1.3, pkt. 1.4, pkt. 1.6.

Med vennlig hilsen

Annbjørg Elve Skofteland
Overingeniør
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon vann og avløp

  
  

Stapnes hyttevelforening

Skulevegen 11
4352 KLEPPE

Vår ref.: 11/11971 / 08/3982 / GBR-22/5, FA-L62 Dato: 18.04.2011

Saksbehandler: Magne Torgersen Direkte telefon: 51 46 83 10 /   

E-post: magne.m.torgersen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 10.09.2010

Vann og avløp gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes hyttefelt

Viser til telefonsamtale med Advokat Asbjørn Stokkeland vedr. søknad om redusert 
tilknytningsavgift Stapnes Hyttevelforening.

Viser til vårt svar av 15.12.2009 vedr. denne saken.

Dette er en helt ordinær tilknytningssak der full tiknytningsavgift skal betales.

I tynt befolkede områder, åpnet kommunen i sin tid for spleiselag.  

I flg. kommunens forskrift for vann og avløp:

10.0     For at en vannledning med større dimensjon enn 100 mm og avløpsledning 
med dimensjon minimum 160 mm skal kunne overtas av kommunen, må gjeldende 
           være oppfylt:
             
                
10.1     Det må gjelde fra 5 abonnenter og kun for eksisterende bebyggelse.

10.2     Utbygger/grunneier utarbeider plan i h.t. kommunens retningslinjer. Denne skal 
             godkjennes av kommunen.

10.3     Kommunen står for utfylling av søknadspapirene.

10.4     Utbygger/grunneier må uten utgift for kommunen ordne med gravetillatelser og 
            nødvendig grunn. Dette må dokumenteres med tinglyst erklæring som gir Eigersund   
            kommune rett til å ha liggende og vedlikeholde ledninger og kummer.

10.5 Utbygger/grunneier har ansvaret for alt arbeid og kostnader med grøft. Dette omfatter 
graving, igjenfylling og opprydning i samsvar med kommunale retningslinjer.

10.5 Kommunen besørger legging av ledningene samt bekoste nødvendig rørmateriell, 
            armatur og kummer.

10.6 For anlegget skal det velges en tillitsperson/kontaktperson som skal ha fullmakt fra 
            søkere til å handle på deres vegne.

10.7 Grunneiere som ikke er med på anlegget, men som blir pålagt eller ønsker å 
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

             tilknytning senere, må ordne opp i det økonomiske mellomværet med de abonnenter 
             som har bekostet anlegget. Dette punktet faller bort 10 år etter at anlegget er tatt i  
             bruk. 

Overtakelse som kommunal ledning.
Generelt:
Prosessen der kommunen kan være aktuell som ledningseier, begynner i planfasen. 
Kommunen skal primært ha drift- og vedlikeholdsansvar for hovedvann- og avløpsnettet, og 
det er her avgjørelsen om ev. kommunale ledninger tas. Her vil kommunen komme med de 
krav som må stilles for kommunal overtakelse. 

Følgende punkter er IKKE oppfylt:
Pkt. 10.2 
Eigersund kommune har ikke mottatt noen plantegning eller lengdeprofil og dermed heller 
ikke hatt mulighet til å kommentere tiltaket eller foreta teknisk vurdering av prosjektet.
Eventuell kommunal overtakelse må avklares på forhånd, hva som skal være kommunale 
ledninger og hva som skal være privat. 
Vanligvis vil ”kommunale” ledninger bli vesentlig dyrere for utbygger enn private ledninger. 
Kommunen vil i slike tilfeller vanligvis kreve større rørdimensjon med tanke på brannvann, 
forlange brannkummer og ta høyde for å forsyne eventuelle andre/nye hytte/boligfelt. Dette 
vil fordyre anlegget vesentlig   
Dersom nye hytter/boliger kommer til, kan hytteeierne nå kreve deltakelse i 
anleggskostnader, noe som ikke blir aktuelt ved en kommunal ledning. 

Pkt 10.6
Dette punktet gir Eigersund kommune anledning til kontroll av anlegget under byggingen.

Sammenligningen med ”Prosjekt Kjeøyne” er ikke relevant. Dette var, fra første dag, et 
samarbeidsprosjekt mellom tomteeiere på Kjeøyne og Eigersund kommune. Eigersund 
kommune var med i hele prosessen, også kontrolldelen. Hytteeierne betalte alle kostnader.

Redusert tilknytningsavgift:

Ledninger internt i et hyttefelt som det her er lagt, betegnes som private ledninger. Vi er kjent 
med at det først ble boret etter vann, men da brønnene ikke ga nok vann, ble det søkt andre 
muligheter. Det ble derfor lagt en 32 mm ledning fra feltet til en privat ledning tilknyttet 
offentlig ledning.
Bakgrunnen for at den kommunale ledningen ble lagt i sin tid, var ønske fra beboerne i 
området om kommunalt vann. Disse grunneierne bekostet alt unntatt kostnaden for selve 
hovedledningen, Ø = 110 mm. På dette grunnlag fikk disse, etter pkt. 10, redusert tilknytning. 

Stapnes hyttefelt er tilknyttet en privat ledning, og har ikke deltatt i 
opparbeidelseskostnadene for hovedledningen, dvs. den kommunale ledningen. Om det er 
betalt noe for å knytte seg til den private ledningen, har ikke noe med denne saken å gjøre.

Søknaden om redusert tilknytning må derfor avslås. 

Med vennlig hilsen

Magne Torgersen
Vann- og avløpssjef

Kopi til Adv. Asbjørn Stokkeland, Postboks 264,  4379 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Leif Broch 

Sendt: 08.06.2011 
Til:  Tilreg 
Kopi: 'Magne Torgersen' 
Emne: VS: Søknad om politisk behandling av tilknytningsavgift. 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Leif E Broch - Sekretariatsleder. 
Interne tjenester / Politisk sekretariat, Sentraladministrasjonen, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 80 23 / Mobiltelefon: 908 81 568 - Telefaks 51 46 80 97 / Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no <mailto:leif.broch@eigersund.kommune.no> - Internett: www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

  _____  

Fra: Jone Herigstad [mailto:jonheri@online.no] 
Sendt: 7. juni 2011 18:37
Til: Leif Broch
Emne: Søknad om politisk behandling av tilknytningsavgift.

Hei,

Velforeningen på Stapnes Hyttefelt søker om å få politisk behandlet søknad om redusert kommunal 
tilknytningsavgift.

Kort bakgrunn: Stapnes Hyttefelt består av 14 hytter (2 tomter er ikke bygd på ennå). Vi har i løpet av fjoråret fått 

knyttet oss til kommunalt vann, og bygd pumpestasjon med godkjent kloakkrensing.

Vi har fått beskjed om at prisen for tilknytningsavgiften til kommunen er ca. kr. 24.000,- pr. hytte. Hytteeierne 
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synes dette er for dyrt. Vi har søkt om redusert avgift til kommunen, men fått avslag. Velforeningen anket, men 
nylig kom endelig avslag fra Miljøavdelingen, seksjon vann og avløp.

Hovedgrunnen til at vi synes beløpet er for høyt, er at vi har kostet alt arbeidet selv. Kommunen har ikke hatt 
utgifter i forbindelse med tilknytningen. Vi har betalt grunneier, pluss et større beløp til grunneierne på Stapnes 
som på dugnad har lagt kommunalt vann til husene/gårdene sine.

Vi har også fått informasjon om at andre hyttefelt i kommunen har fått reduksjon av avgiften, fordi arbeidet er 
gjort for hytteeiernes regning.

Altså, Velforeningen på Stapnes Hyttefelt ønsker å klage på det administrative vedtaket, og vi ber om at søknaden 
vår om redusert tilknytningsavgift, blir behandlet politisk.

Mvh,

Velforeningen Stapnes Hyttegrend

Styret v/ Jone Herigstad
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Oversikt over særskilt klagenemnds faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4370 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4370 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Prestegårdsveien 35 B 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4370  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4370 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4370 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild F. Wetteland  Jærveien 1352 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4370 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4370  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4370 Egersund SP 991 50 968 ffbe@frisurf.no 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

       

       

       
26.10.2011 



Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
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