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Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i 
kommuneplan for Eigersund kommune  2015 - 2027 
   
 
Sammendrag: 
Forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn og planprogrammet fremmes nå til 
endelig behandling.    
 
 
Saksgang: 
Kommuneplanutvalget vedtar planprogrammet. 
 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak 02.06.2014: 
Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2011-2023 blir vedtatt 
som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §4-1. 
 
 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
002/14 Kommuneplanutvalg 09.04.2014 
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Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for 
Eigersund kommune  2015 - 2027 
 
Innledning og bakgrunn 
Eigersund kommune har startet opp arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel 
jfr. vedtatt planstrategi. I henhold til plan og bygningsloven (PBL) §4-1 skal det utarbeides 
planprogram som skal klargjøre formålet og avklare premisser for planarbeidet. Herunder 
følger;  

- beskrive aktuelle problemstillinger 
- behov for nødvendige utredninger 
- prosess, medvirkning m.m 
- organisering og fremdrift 
- ressursbehov 

 
Kommuneplanutvalget (KS-032/10) har følgende ansvarsområde: 

- Kommuneplanutvalget legger planprogram ut til offentlig ettersyn og vedtar dette. 
- Kommuneplanutvalg innstiller til kommunestyret i kommuneplansaker. 

 
Tema ved denne revideringen av kommuneplanen 
Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen, behovet for 
utredninger, opplegget for medvirkning og fremdriftsplan. Planprogrammet er rammeverket 
for revisjonsprosessen og vil i stor grad være førende for arbeidet med den nye 
kommuneplanen. 
 
Planprogrammet er delt inn i 4 deler, som er: 

Del 1 Generell del – Planprogram for Eigersund kommune 
Del 2 Nasjonale mål og retningslinjer for planarbeidet 
Del 3 Kommunen som samfunn – utfordringer og veivalg 
Del 4 Kommunen som organisasjon – utfordringer og veivalg 

 
Fokusområder for planarbeidet – utfordringer og veivalg 
Temaene som er valgt forlag til noen hovedtema for kommuneplanarbeidet som en vurderer 
å være viktige. Tre temaer er særlig sentrale ved denne revideringen – befolkningsutvikling, 
næringsutvikling og kommunens økonomiske situasjon. Sammen danner disse rammer for 
håndtering av andre tema og vil gi rammer for de valgene som en vil kunne gjøre.  
 
Det er tilføyd et eget kapittel knyttet til markedsføring og omdømme. Et omdømme 
representerer ikke nødvendigvis hva vi mener eller hevder å være, men er summen av 
hvordan omverdenen oppfatter oss. Med andre ord er et omdømme mer avhengig av hva vi 
faktisk er enn hva vi gjennom slagord og symboler ønsker å være.  
 
En kommunes omdømme handler om hvilket bilde resten av omverden får på netthinnen når 
de hører navnet på kommunen forutsatt at de faktisk forbinder noe med aktuelle kommune. 
Kommunens omdømme påvirkes av mange ulike aktører, som for eksempel politikere, 
bedrifter, kulturutøvere, idrettsutøvere og kommunens som vertskap for gjester. Gjennom å 
arbeide med omdømme vil kommunen kunne øke attraktiviteten som bo- og 
arbeidskommune, posisjonering i forhold til andre sentra og byer, styrking av 
serviceleveranser i kommunen som tjenesteyter, demme opp for negativitet i tilknytning til 
omstilling/nedbemanningstiltak m.m.    
 
Kommuneplanens samfunnsdel består av visjon og målsettinger og det å gi visjon og verdier 
et politisk og praktisk innhold er en stor utfordring. Dette må en være bevisst på når visjon og 
verdier beskrives.  Omdømmebygging må forankres i kommuneplanens samfunnsdel. 
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Utredninger og revisjoner av andre planer 
Planprogrammet skal også redegjøre for hvilke utredninger som må gjøres i forbindelse med 
planprosessen og en anbefaler at følgende utredninger/revideringer av andre planer gjøres 
parallelt med revideringen: 
 Ved denne revideringen er det særlig viktig å få revidert ferdig boligbyggeprogrammet.  
 Utarbeide befolkningsprognose på skolekretsnivå som blir klar til mai/juni 2014. 

Kommunen har en utfordring i å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet på skoler etc. i de 
områdene som en åpner opp for utbygging.  

 Utarbeide oversikt over folkehelsen i Eigersund kommune jfr. krav i forskrift. 
 
Prosess og medvirkning 
Når det gjelder planprosess og medvirkning, vil det ivaretas i tråd med bestemmelsene i plan 
og bygningsloven. Det er utarbeidet forslag til fremdriftsplan i planprogrammet, men en vil 
presisere at dette er et svært stramt løp med små marginer. En vil bl.a. kunne benytte 
løpesedler, internett, folkemøter, temamøter m.m. Det er utarbeidet en egen plan for 
informasjon og prosess som er lagt ved. 
 
Risiko og sårbarhet 
Beredskapsmessige hensyn i planleggingen er et tema som skal legges til grunn ved 
revideringen av kommuneplanen for Eigersund kommune. Dette vil i nødvendig grad bli 
hensyntatt. 
 
Konsekvensutredning 
For hvert av innspillene hvor det foreslås vesentlig endring skal det gjennomføres en 
konsekvensutredning i nødvendig grad. Vurderingen av konsekvenser skal baseres på kjente 
registreringer, faglig skjønn, befaringer i de ulike områdene og andre kjente opplysninger. 
For det enkelte innspill vil en lage en forenklet versjon basert på erfaringer fra tidligere 
revideringer av kommuneplanen.  
 
Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet 
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan og 
bygningsloven. Den er sendt til en rekke instanser både i og utenfor kommunen til uttale. 
 
Følgende har fått planprogrammet samt varsel om oppstart av revidering av samfunnsdelen: 

- 45 statlige, regionale og lokale myndigheter 
- 152 lokale lag og organisasjoner 
- Alle kommunale enhetsledere (50 stk.) 
- Alle ansatte har fått epost 
- Kommunale og private barnehager 
- Skolene ved rektor ( FAU, SAU, SU, Elevråd) 
- Næringsforening, Barnas representant i plansaker, Felles brukerutvalg, Idrettsråd mfl. 
- Annonsert i Dalane Tidende 
- Lagt ut på kommunens hjemmeside med mulighet for å komme med innspill 

elektronisk 
- Utlagt på plankontoret samt på biblioteket 

 
På bakgrunn av disse uttalelsene har en justert planprogrammet med sikte på at en skal 
klare å holde de tidsrammer som er sagt fra kommunestyret om at planen skal 
ferdigbehandles inn forbi denne valgperioden dvs. innen september 2015.  Denne tidsplanen 
og aktivitetslisten vil kunne justeres fortløpende for å klare dette. 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 
1.  Fylkesmannen i Rogaland  Innspill J 
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2.  Statens Vegvesen  Innspill J 
3.  Rogaland Fylkeskommune  Innspill D 
4.  Fiskeridirektoratet  Ingen merknad. O 
5.  Direktoratet for mineralforvaltning  Innspill E 
6.  Jernbaneverket  Innspill E 
7.  Statnett  Ingen merknad. O 
8.  Lyse  Innspill J 
9.  Teknisk avdeling  Innspill O 
10.  Fiskarlaget Vest  Innspill O 
11.  Felles brukerutvalg  Innspill E 
12.  Helse og omsorg  Innspill E 
13.  Dalane Energi  Innspill O 
14.  Egersund 

voksenopplæringssenter 
 Innspill J 

15.  Kystverket  Innspill E 
Private merknader 

16.  Advokatene Stokkeland mfl.  Innspill O 
17.  FAU Hellvik skole  Innspill D 
18.  Dalane regionmusikkkorps  Innspill O 
19.  Advokatene Jensen m.m  Innspill O 
20.  Ellen Chr. Bøe  Innspill O 
21.  Eigersund Idrettsråd  Innspill O 
22.  Randi Netland  Innspill O 

Merknadene er merket med J=ja, N=nei, D=delvis, O=tas til orientering og E=tas til 
etterretning. 

INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 
1.  Fylkesmannen  Utarbeidet planprogram gir 

et godt grunnlag for det 
videre arbeidet med 
samfunnsdelen. De 
presterte utfordringene i 
planprogrammet er et godt 
utgangspunkt for å arbeide 
frem gode mål og tiltak i 
samfunnsdelen. 

 Kommunen må utarbeide 
en Folkehelseoversikt jfr. 
folkehelselovens §5.  

 
 Kommunen bør foreta en 

beredere kartlegging av 
fremtidig boligbehov for 
ulike grupper i befolkningen 
og kommunens deltagelse i 
Husbankens boligsosiale 
velferdsprogram bør 
forankres i 
kommuneplanen. Det bør i 
kommuneplanens settes 
klare mål og strategier for å 
møte fremtidige strategier 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen tar dette til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En viser til at dette er satt opp 
under utredninger som må gjøres 
som en del av planarbeidet jfr. 
høringsutkastet. 
Rådmannen tar dette til orientering 
og viser til at det er naturlig å se en 
slik vurdering som en del av det 
videre arbeidet med oppfølging av 
kommunens deltagelse i 
Husbankens boligsosiale 
velferdsprogram jfr. at det skal 
utarbeides en handlingsplan for 
dette arbeidet. 
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innen sosial boligbygging. 
 I delen som omhandler 

skole og barnehage har 
kommunen fokus på 
utgiftsdrivere som 
barnehageplass og andel 
elever med 
spesialundervisning. 
Fylkesmannen mener at 
kommunens fremste 
utfordring på barnehage- og 
grunnskoleområdet er 
mangel på barnehage- og 
grunnskolelærere. 40 
prosent av de pedagogiske 
lederne har dispensasjon 
fra utdanningskravet, og 
over 8 prosent av 
årsverkene i grunnskolen er 
utført av personer uten 
godkjent utdanning på 
trinnet de underviser på. 
Eigersund kommune bør ha 
en strategi for å rekruttere 
personell til barnehage- og 
grunnskolesektoren. 

 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tas til etterretning og en er enig i at 
det er viktig at Eigersund kommune 
bør ha en strategi for å rekruttere 
personell til barnehage- og 
grunnskolesektoren. Kommunen er 
i ferd med å utarbeide en egen 
skoleplan og en del av dette vil 
være fokus i denne planen. En vil 
komme benytte den videre 
prosessen til å se på hvordan dette 
kan innarbeides og i hvilken plan. 
Kommunen ser også en viktighet av 
å revidere gjeldende barnehageplan 
for å få et langsiktig fokus på 
struktur, lokalisering, kvalitet m.m. 

2.  Statens Vegvesen  Ber om at grunnlaget for 
planarbeidet blir justert jfr. 
tilføyelse av planer. 

 Det savnes et eget 
underkapittel for myke 
trafikanter i kap. 6. 

 
 
 Positivt at samfunnsdelen 

skal gi føringer for bedre 
kollektivtransport. Anbefaler 
at kommunen tar 
utgangspunkt i eksisterende 
kollektivakser og ha foksu 
på overføring av 
pendlerreiser fra bil til tog. 

 Savner en omtale om støy 
og luftforurensning i kap 7. 
Det forutsettes at gjeldende 
retningslinjer legges til 
grunn. 

J 
 
 
D 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 

Det er tilføyd i tråd med uttalen. 
 
 
Punktet om trafikksikkerhet er 
utvidet til å omfatte myke trafikanter. 
En viser ellers at kommunen nylig 
har vedtatt trafikksikkerhetsplan 
som ivaretar denne gruppen. 
Rådmannen tar dette til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen viser til at gjeldende 
retningslinjer legges til grunn og at 
dette i første rekke har en 
konsekvens for arealdelen. 

3.  Rogaland 
Fylkeskommune 

 FK vurderer materialet fra 
kommunen som et 
gjennomarbeidet dokument 
og som et godt grunnlag for 
revisjon av samfunnsdelen. 
De ulike tema har fått en 
bred omtale og 
utfordringene er generelt 

E 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen tar dette til etterretning. 
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godt belyst. 
 Planprogrammet viser en 

klar sammenheng mellom 
utfordringer og planbehovet 
slik kommunen vurderer 
det. Ber om at en vurderer 
en ytterligere spissing som 
del av det videre 
planarbeidet. 

 Delplan for medvirkning og 
informasjon er utfyllende og 
god og kan med fordel inn i 
selve planprogrammet. 

 
  Ber om at en vurderer å 

stramme dokumentet opp. 
 
 
 Det er positivt at EK i sin 

revidering nevner 
viktigheten av kulturminnr, 
kulturmiljø og da spesielt 
Egersund sentrum. Det er 
mulig å vektlegge dette i 
enda større grad.  

 
E 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
D 
 
 
 
O 
 
 

 
Rådmannen tar dette til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen tar det til orientering, 
men vil av hensyn til omfang 
beholde det som et eget vedlegg til 
planprogrammet. En viser til at 
teksten i planprogrammet er justert. 
En har gått gjennom dokumentet og 
omarbeidet det samt tydeliggjort det 
i forhold til statistikk og 
kommentarer tilknyttet dette.  
Rådmannen tar det til orientering. 

4.  Fiskeridirektoratet  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

5.  Direktoratet for 
mineralforvaltning 

 Samfunnsdelen bør kunne 
si noe om hvilken strategi 
kommunen vil legge til 
grunn for en fremtidig og 
bærekraftig forvaltning av 
disse ressursene. 

E Rådmannen tar dette til etterretning 
og viser til at en vil vurdere dette i 
forbindelse med den videre 
planprosessen. Dette vil uansett 
være tema i forbindelse med 
arealdelen. 

6.  Jernbaneverket  JBV stiller seg bak 
kommunens mål om at 
samfunnsdelen skal bidra til 
å styrke jernbanen som en 
sentral del av 
kommunikasjonssystemet i 
kommunen gjennom gode 
knutepunktfunksjoner og 
tilrettelegging for bygging 
rundt disse. De vil gjerne 
delta aktivt i prosessen for å 
bidra til å beskrive dette 
best mulig. Innen kort tid vil 
JBV starte opp vurdering av 
hvordan den videre 
utredning av jernbanen 
sørover fra Nærbø.  

E Rådmannen tar dette til etterretning 
og viser til at det er svært positivt at 
JBV vil delta aktivt i forhold til 
knutepunktsutvikling og viser til at 
kommunen har planlagt oppstart av  
områderegulering av Eie området i 
løpet av høsten. 

7.  Statnett  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

8.  Lyse  Foreslår en omformulering 
knyttet til Transport av el. 
Kraft/kraftlinjer. 

J Denne er blitt innarbeidet i 
planprogrammet. 
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9.  Teknisk avdeling  Det er en rekke innspill som 
i stor grad knytter seg til 
fysiske forhodl som må 
vurderes i arealdelen. Men 
samtidig er det tema som vil 
måtte arbeides videre med 
også i samfunnsdelen 
herunder Sykkelby, 
grønststruktur, friluftsliv,  
bomiljø, trygge skoleveier, 
klima og energibruk m.m 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering og vil sette søkelys på 
en del av disse forholdene i eget 
temamøte i løpet av høsten. 

10.  Fiskarlaget Vest  Forutsetter at 
fiskeriinteressene blir godt 
ivaretatt i prosessen videre. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

11.  Felles brukerutvalg  Ønsker å delta i det videre 
planarbeidet og vil særlig 
peke på velferdsteknologi. 

E Rådmannen viser til at en har vært i 
FB og orientert om planarbeidet. En 
vil sette søkelys på disse forholdene 
i eget temamøte i løpet av høsten i 
samarbeid med Felles Brukerutvalg. 

12.  Helse og omsorg  Viser til arbeidsgruppen 
som arbeider med innføring 
av velferdsteknologi, 
innovasjon og fornying i 
kommunen og der det 
pekes på at kommunen må 
løse fremtidens 
omsorgsutfordringer med 
nye løsninger både i 
organisering av tjenestene 
og i bruk av ny teknologi. 

E En viser til at økningen i antall eldre 
over -80 vil stille kommunen ovenfor 
store utfordringer i forhold å kunne 
gi et godt tjenestetilbud. Kommunen 
må allerede tenke langsiktig både 
når det gjelder organisering og se 
på hvordan en kan benytte ny 
teknologi. En vil se dette innspillet i 
sammenheng med uttalen fra Felles 
Brukerutvalg jfr. eget temamøte om 
temaet.  

13.  Dalane Energi  Vil delta i planarbeidet, men 
vil komme med innspill 
senere i planprosessen. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

14.  Egersund 
voksenopplæringssent
er 

 Peker på den ressursen 
som innvandrere til 
Eigersund kommune står 
for. Denne gruppen utgjør 
1248 personer og bør 
synliggjøres i planverket. 

J Det er kommentert i 
planprogrammet. 

15.  Kystverket  Har merket seg at 
kommunen nevner både 
næringsutvikling, 
samferdsel og infrastruktur i 
planprogrammet. Peker på 
havn som effektiv 
logistikknutepunkt og en er 
bevisst på de behov 
næringen har sett opp imot 
å hindre konflikter i forhold 
til andre bruks-. Og 
veneinteresser. 
Tilgjengelighet til areal samt 
fremkommelighet på sjø og 
land er her viktig å sikre. 

E Rådmannen sier seg enig i dette og 
viser til at mye av dette er 
behandlet i planprogrammet. 

Private uttaler 
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16.  Advokatene Stokkeland 
mfl. 

 Det bør være et uttalt ønske 
fra kommunen at man 
ønsker et levende sentrum 
også etter butikkenes 
stegetid noe bosetting er 
med og bidrar til. Dette kan 
skje gjennom 
omdisponering av 
eksisterende 
bygningsmasse. 

O Rådmannen sier seg enig i at det er 
viktig å ha ulike funksjoner i et 
sentrum og at det er viktig at byen 
”lever” også etter stengetid. 
Hvordan dette ev. skal innarbeides i 
samfunnsdelen får bli en del av den 
videre prosessen. 

17.  FAU Hellvik skole  Det bør satses på økt 
tilflytting av folk som 
pendler til 
Jæren/Stavangerregionen. 

 
 
 
 
 Næringslivet skal få 

kommunal hjelp til å 
korrigere sine planer til å 
passe med krav og planer 
for å unngå at bedrifter 
flytter fra kommunen.  

 
 EK bør være pådriver for å 

finne løsninger til en 
kommunesammenslåing så 
snart som mulig. 

 Bør tilrettelegges for mer 
turisme i form av 
tilrettelegging for 
fiskeplasser, badeplasser, 
kaier, feriesener, 
fritidsboliger m.m. 

 Viktig å beholde 
nærbutikken og at denne 
får hjelp av kommunen for 
at søknadsprosess går så 
raskt som mulig. 

 Boligbygging bør legges 
utenfor sentrumskjernen av 
hensyn til de som driver 
restauranter og andre tilbud 
på kveldstid. 

 Boligprisene må holdes 
lavere enn på nord jæren. 

 Viktigheten av å ha et godt 
kollektivtilbud samt 
stasjonsutvikling på Hellvik 
og dobbeltspor. 

 Det bør være en snarlig 
vurdering av boplikt i boliger 
plassert i byggefelt på 
Hellvik. 

O 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
O 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
 

Rådmannen viser til at det er om lag 
200 personer som pendler ut av 
kommunen hver dag. Dette er 
således noe som en må ha fokus 
på, da dette er en viktig del av 
arbeidstilbudet for de som bor i 
kommunen og er grundig behandlet 
i planprogrammet. 
Rådmannen viser til at kommunen 
legger vekt på å være 
næringslivsvennlig og behandle 
saker som gjelder dette så raskt 
som mulig. En viser her til at 
kommunen har etablert et eget 
næringsselskap for å ivareta dette. 
Rådmannen tar dette til orientering. 
 
 
 
Rådmannen viser her til 
planprogrammet som ivaretar dette. 
Mye av dette er tema som er 
naturlig å arbeide videre med i 
arealdelen. 
 
Rådmannen tar dette til etterretning 
og sier seg enig i at nærbutikk har 
en sentral rolle i forhold til å ha 
grunnleggende funksjoner i et 
lokalsamfunn. 
Rådmannen tar dette til orientering 
og viser til at lokalisering må vies 
opp mot ulike hensyn. 
 
 
Rådmannen tar dette til orientering. 
 
Rådmannen sier seg enig i dette og 
viser til at dette er omtalt i 
planprogrammet og er viktige og 
sentrale tema.. 
Rådmannen tar dette til orientering. 
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 Forhold knyttet til 
trafikksikkerhet for konkrete 
punkt. 

 Gjøre tiltak for å rydde opp i 
ufrivillige deltidsstillinger.  

O 
 
 
O 
 
 
 

Rådmannen tar dette til orientering 
og visert til kommunens 
trafikksikkerhetsplan. 
Rådmannen tar dette til orientering 
og viser til at kommunen har et eget 
prosjekt knyttet til dette og der en 
har gode resultater. 

18.  Dalane 
regionmusikkkorps 

 EK må i større grad støtte 
opp under det som skjer i 
korpsmiljøet i Eigersund. 
Eigersund kommune 
trenger velfungerende og 
vellspillende korps og 
korpsene trenger en mer 
engasjert og samkjørt 
kommune , for å støtte opp 
om og for bedre å legge til 
rette for blant annet 
rekruttering. Peker her på 
kulturskolen og at en må få 
inn samspill. 

O Rådmannen viser til at rekruttering 
til frivillige lag og organisasjoner er 
viktig. Hva og hvordan dette skal 
gjøres bør kunne være et eget tam 
for et møte sammen med 
kulturskolen og kultur. En vil 
oversende dette til kulturkontoret for 
videre vurdering av de tiltakene 
som er skissert.. 

19.  Advokatene Jensen 
m.m 

 Forhold knyttet til boliger i 
sentrum, parkeringsdekning 
m.m. 

O Rådmannen tar dette til orientering 
og viser til det som står 
planprogrammet.  

20.  Ellen Chr. Bøe  Innspill knyttet til å 
modernisere havnen og 
legge til rette for 
cruiseanløp. Mener det bør 
utarbeides en strategisk 
havneplan der målet må 
være å tilrettelegge for at  
større båter kan anløpe 
havnen. Bistår gjerne i et 
slikt planarbeid.. 

O Rådmannen viser til at kommunen 
er i ferd med å starte opp 
områderegulering for Kaupanes for 
å utvikle dette på en bedre måte 
enn i dag. Dette er en helhetlig plan 
med sikte på å optimalisere 
utnyttelsen samt gi rom for ny 
aktivitet. Spørsmålet knyttet ti en 
strategisk havneplan vil en 
diskutere videre med 
næringsforetaket. 

21.  Eigersund Idrettsråd  Har på møte signalisert at 
en ønsker å delta i den 
videre planprosessen og 
komme med innspill. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

22.  Randi Netland  Peker på trafikksituasjonen 
på strekningen sentrum-
Eigerøy og peker på to 
løsningsforslag.   

O Rådmannen viser til at kommunen 
skal starte opp områderegulering av 
Eie som også omfatter 
stasjonsområdet og trafikkarealet. 
En vil der kunne vurdere ulike 
løsninger for å forbedre trafikkflyten. 

 
Oppsummering og konklusjon 
Det er administrasjonens vurdering at forslaget til planprogram oppfyller de forventninger 
som plan- og bygningsloven stiller, samt gir et godt grunnlag for den forestående 
planprosessen.  
 
Planprogrammet peker på en del utfordringer og veivalg som må vurderes i det videre 
planarbeidet.  
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Det er en stor utfordring å gjennomføre en såpass omfattende prosess inn forbi de tids- og 
bemanningsmessige rammer som en har tilgjengelig. Det er et mål å få vedtatt 
kommuneplanen i kommunestyret i september 2015. Tilpassninger og justeringer i forhold til 
prosess og omfang vil bli vurdert løpende i forhold til fremdriftsplanen. Utgangspunktet er at 
en skal ivareta de kravene som stilles i plan og bygningsloven når det gjelder prosess og 
medvirkning.   
 
Universell utforming: 
Vil bli ivaretatt i planprosessen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnader ved selve revideringen er innarbeidet i budsjett for 2014/2015. Kostnader utover 
dette må sees i sammenheng med ordinære budsjettarbeid. 
 
Planprogrammet i seg selv har ikke direkte økonomiske konsekvenser, men føringene i 
planprogrammet kan være med på å legge grunnlaget for kommunens virksomhet og 
planlegging i mange år fremover. Derav følger konsekvensene for handlingsrommet til 
næringsutvikling og befolkningsvekst som igjen generer attraktivitet, aktivitet og inntekter. 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    

~ o ~ 
  
Alternative løsninger: 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
343890 Forslag til planprogram - kommuneplanens samfunnsdel 020614.doc 

343092 Innspill til kommuneplanen - samfunnsdel 2015 - 2027 - innføring av 
velferdsteknologi mm 

342857 Uttale til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram - Kommuneplanens 
sammfunsdel 2015 - 2027 

342854 Vedr. innspill til kommuneplan - samfunnsdel 

342822 Eigersund kommune Rogaland - Kommuneplan samfunnsdel 2015-2027 - Varsel om 
oppstart og offentlig ettersyn av planprogram (L)(1152443).pdf 

342821 Eigersund kommune Rogaland - Høring av kommuneplan samfunnsdel 2015-2027, 
varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram - Innspill fra Fiskeridirekt.pdf 

342597 Uttalelse til kommuneplan, revidering av samfunnsdel 2015 - 2027 

342509 Uttalelse til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel for Eigersund kommune 2015-2027 

342591 Innspill til kommuneplanen, samfunnsdel 2015 - 2027 - FAU Hellvik skole og FAU 
Hellvik barnehage 

342424 Innspill til revidert kommuneplan - korpsløft for Eigersund kommune og hele Dalane 
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regionen 

342260 Kommuneplan for Eigersund kommune - samfunnsdel - uttalelse til varsel om 
oppstart og offentlig ettersyn 

342000 Innspill og merknad til revidering av kommuneplanens arealdel 

341990 Kommuneplan - offentlig ettersyn av planprogrammet for samfunnsdelen 2015 - 
2027 

341393 Kommuneplanens samfunnsdel - ber om utsatt høringsfrist til 20. juni 2014 
340469 Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 
340086 Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 
340028 Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 

339933 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg - Kommuneplan for Eigersund kommune, 
samfunnsdel 2015 - 2027 

338508 Innspill til utarbeiding av planprogram for revidering av kommuneplanens 
samfunnsdel 

338496 Et mulig innspill til kommuneplanens samfunnsdel 
337519 Innspill til kommuneplan for Eigersund kommune 
343299 Ad kommuneplanens samfunnsdel - ber om utsatt frist for uttalelse 

343768 Uttalelse til planprogram for revisjon av Eigersunds samfunnsdel i kommuneplanen 
2015-2027 

343863 Uttale - planprogram 2015 - 2027 

343881 Uttale til varsel om oppstart av revidering av samfunnsdelen 2015-2027 og høring av 
planprogram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 
1 I 21.03.2014 Hellvik velforening Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 

19 X 05.04.2014 Dag Kjetil Tonheim Innspill til utarbeiding av planprogram for 
revidering av kommuneplanens samfunnsdel 

4 U 09.04.2014 45 mottakere... 
Kommuneplan for Eigersund kommune, 
samfunnsdel 2015 - 2027, varsel om oppstart og 
offentlig ettersyn av planprogram 

10 U 09.04.2014 
Kommunale ledere;  
Rådmannens 
ledergruppe 

Har du lyst til å si noe om hvordan du ønsker at 
Eigersund kommune skal være i fremtiden? 

11 U 09.04.2014 Okkaby, Har du lyst til å si noe om hvordan du ønsker at 
Eigersund kommune skal være i fremtiden? 

16 X 10.04.2014 Dag Kjetil Tonheim Innspill til kommuneplanen 
17 I 11.04.2014 Bjørn Tore Netland Innspill til kommuneplan for Eigersund kommune 

12 U 11.04.2014 Kommunale og private 
barnehager i Eigersund 

Har du lyst til å si noe om hvordan du ønsker at 
Eigersund kommune skal være i fremtiden? 

13 U 11.04.2014 SAU, SU, Elevråd 
Rektor 

Skolene, FAU, SU og Elevråd - Har du/dere lyst 
til å si noe om hvordan du ønsker at Eigersund 
kommune skal være i fremtiden? 

14 X 11.04.2014 Lars Kolnes Planprogram for kommuneplanen 2015 - 2027 

15 U 11.04.2014 Johan Aakre 
Næringsforeningen -  Har dere lyst til å si noe om 
hvordan Eigersund kommune skal være i 
fremtiden? 

6 U 11.04.2014 

svein@advokatene-
egersund.no,;  
alreie@frisurf.no,;  
therese_netland@hotm

Har du/dere lyst til å si noe om hvordan du 
ønsker at Eigersund kommune skal være i 
fremtiden? 
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ail.com,;  
sverretengesdal@yahoo
.no,;  
ingertorgersen54@gmai
l.com,;  
sigurd.carlsen@lyse.no,
;  
tore.spangen@dabb.no,
;  
Liv Seglem;  
Gunn Veshovde 

7 U 11.04.2014 143 mottakere... 
Har du/dere lyst til å si noe om hvordan du 
ønsker at Eigersund kommune skal være i 
fremtiden? 

8 U 11.04.2014 Barnas representant i 
plansaker 

Barnas representant for plansaker - Har du/dere 
lyst til å si noe om hvordan du ønsker at 
Eigersund kommune skal være i fremtiden? 

9 U 11.04.2014 Felles brukerutvalg 
Felles Brukerutvalg - Har du/dere lyst til å si noe 
om hvordan du ønsker at Eigersund kommune 
skal være i fremtiden? 

18 X 24.04.2014 Dag Kjetil Tonheim Et mulig innspill til kommuneplanens 
samfunnsdel 

21 I 02.05.2014 Lyse Sentralnett AS Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 
2027 

22 I 08.05.2014 Ellen Bøe Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 
2027 

23 I 09.05.2014 Fiskarlaget Vest Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 
2027 

24 I 13.05.2014 Dalane energi IKS Kommuneplanens samfunnsdel - ber om utsatt 
høringsfrist til 20. juni 2014 

25 I 15.05.2014 Lyse Elnett AS Kommuneplan - offentlig ettersyn av 
planprogrammet for samfunnsdelen 2015 - 2027 

27 I 15.05.2014 Statens vegvesen 
Kommuneplan for Eigersund kommune - 
samfunnsdel - uttalelse til varsel om oppstart og 
offentlig ettersyn 

26 I 16.05.2014 Bilstad og Ludvigsen 
Advokatene Jensen 

Innspill og merknad til revidering av 
kommuneplanens arealdel 

29 I 18.05.2014 FAU Hellvik skole og 
FAU Hellvik barnehage 

Innspill til kommuneplanen, samfunnsdel 2015 - 
2027 - FAU Hellvik skole og FAU Hellvik 
barnehage 

30 I 20.05.2014 Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Uttalelse til varsel om oppstart og offentlig 
ettersyn av planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel for Eigersund kommune 2015-2027 

35 I 20.05.2014 Jernbaneverket 
Uttale til varsel om oppstart og offentlig ettersyn 
av planprogram - Kommuneplanens 
sammfunsdel 2015 - 2027 

31 I 21.05.2014 Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse til kommuneplan, revidering av 
samfunnsdel 2015 - 2027 

34 I 21.05.2014 Sørensen & Skjefrås DA 
Advokatene Stokkeland Vedr. innspill til kommuneplan - samfunnsdel 

28 I 21.05.2014 
Dalane 
Regionsmusikkorps 
v/Ann Kristin Seglem 

Innspill til revidert kommuneplan - korpsløft for 
Eigersund kommune og hele Dalane regionen 

32 I 22.05.2014 Fiskeridirektoratet Eigersund kommune Rogaland - Høring av 
kommuneplan samfunnsdel 2015-2027, varsel 
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om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram 
- Innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør 

33 I 22.05.2014 Fiskarlaget Vest 

Eigersund kommune Rogaland - Høring av 
kommuneplan samfunnsdel 2015-2027, varsel 
om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram 
- Innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør 

36 I 23.05.2014 
Prosjektgruppen som 
arbeider med innføring 
av vel 

Innspill til kommuneplanen - samfunnsdel 2015 - 
2027 - innføring av velferdsteknologi mm 

42 I 23.05.2014 Kystverket 
Uttale til varsel om oppstart av revidering av 
samfunnsdelen 2015-2027 og høring av 
planprogram 

38 I 27.05.2014 Eigersund Idrettsråd Ad kommuneplanens samfunnsdel - ber om 
utsatt frist for uttalelse 

39 I 28.05.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til planprogram for revisjon av 
Eigersunds samfunnsdel i kommuneplanen 
2015-2027 

40 I 30.05.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland Uttale - planprogram 2015 - 2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
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