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EIGERSUND KOMMUNE 
 
 

 

Møtereferat    
   

 
 

Prosjekt:  
Emne: 

 
Møte 
dato: 

 
011214 

Alternativ bruk av småbåthavn i Lerviken - Møte med Dalane 
Kystutvikling v/Johan Aakre  

 

Sted: Ordførerens kontor 
Tid  
(Fra/til): 

0900-1000 
Møte 
nr.: 

 

Deltakere møtt:  
Dalane Kystutvikling: Johan Aakre. 
 
Eigersund kommune: Ordførere Leif Erik Egaas (H), varaordfører Unn Therese Omdal (AP), rådmann 
Ketil Helgevold, informasjonssjef Leif E. Broch. 
 

Deltakere ikke møtt: 
    

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold): 
Anmodning om møte jf. epost fra Johan Aakre [johan.aakre@egersund.org] av 19. november 2014 15:17 
til Ketil Helgevold, med kopi: Leif Erik Egaas; Odd Stangeland 
Emne: Lerviken båthavn - hvilke planer/handlingsrom for framtiden? (JPid: 14/31149) 
 

 
Vår ref.:   14/31725 / 14/2306 / FA-P23 Dato:  01.12.2014 

Saksbehandler:  Leif E. Broch  Direkte telefon: 51 46 80 23  

E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no Mobiltelefon: 908 81 568 

 
Johan Aakre 

 Opplyste at han ønsket møte på vegne av Dalane Kystutvikling for å få avklart ulike forhold 
med tanke på å leie området som i dag brukes til småbåthavn i Lerviken. 

 

 Johan Aakre og Henrik Einar Seglem har sett på muligheter til å lage et serveringssted som kan 
brukes om sommeren, en småbåthavn med servering. Dette er fortsatt på tankestadiet og ikke 
konkretisert ennå, møtet skal bidra til å avklare om det fortsatt er muligheter for å arbeide 
videre med dette.  

 

 Kommunen har tidligere fått en tilstandsrapport for småbåthavnen i Lerviken. Dette gir et 
meget dårlig bilde av tilstanden på båthavnen. Det har vært en lokal dykker, Rune Iversen, 
nede og sett på tilstanden under vann og hans tilbakemelding er at tilstanden er mye bedre 
enn det som fremkommer av rapporten. Selve bygningsmassen er i relativt god stad og godt 
dimensjonert. 

 

 Det er en båtplass hvor leieforholdet for tiden er uavklart. Det er igangsatt en prosess 
vedrørende dette. 

 

 Kommunen har ikke satt av midler til vedlikehold eller riving av båtanlegget. 
 

 Det er snakk om et skjenkested der det er skjer servering uten kjøkken, dvs anretning. Tanken 
er at det f.eks skal serveres sjømat. 
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 Prosjektet vil kreve en del investering som må lånefinansieres. Dette må nedbetales over 
leieperioden som er 30 år. 

 

 Det er to av byens advokater som har sagt seg villige til å hjelpe til med juridiske 
problemstillinger knyttet til ansvarsrett og partenes forpliktelser overfor hverandre. 
Advokatene gjør dette kostnadsfritt. 

 

 Det er også bedrifter som har gitt tilsagn om materialer til kostpris. 
 

 Det er ikke avklart/tatt stilling til hvem som skal være kommunens motpart, det kan være et 
firma, stiftelse eller andre muligheter. 

 

 En stiftelse kan ha kommunen som avtaker dersom prosjektet ikke er lønnsomt og går konkurs. 
 

 Prosjektet skal gi 60-70 båtplasser som eies/leies/drives av en båtforening. Det skal legges opp 
slik at det ikke kan bli spekulasjon på båtplassene. Et kriterie må være at de som har båtplass 
skal bo i gangavstand fra båthavnen. I tillegg skal det være lavere inngangspris for ungdom i 
f.eks 3 år. 

 
Johan Aakre ønsker følgende avtale med kommunen: 
 

 Kommunen leier ut området til en bedrift/stiftelse som etableres med formål å drive et 
serveringssted med båthavn i 30 år for 1 kr.  

 

 Dersom kommunen skal realisere noe annet eller ønsker å selge området i løpet av de 30 årene 
som leiekontrakten gå, så er det en forutsetning at kommunen overtar hele gjelden til 
bedriften. 

 
Johan Aakre ønsker en avklaring før 5. desember 14 da det skal være et møte i Dalane Kystutvikling 
som skal bidra med økonomisk egenandel for å realisere prosjektet. 
 
 
Kommunen ved: 
 
Varaordfører 

 Påpekte at kommunens engasjement må klareres politisk og må gjennomføres iht reglene for 
offentlig anskaffelse. 

 
Ordføreren 

  Opplyste at rådmannen er bedt om å få avklart hva som er reell status for småbåtanlegget 
med bakgrunn i de nye opplysningene som har kommet fra Rune Iversen.  

 

 Påpekte at det det også må avklares hva kommunen skal bruke området til da det er regulert til 
offentlig formål (utvidelse av rådhuset). 

 
Rådmannen 

 Kommunen har et dilemma fordi det ikke er satt av midler til vedlikehold, samtidig som 
områdets bruksområde fremover ikke er avklart. 

 Det må gjennomføres en eller annen form for konkurranse hvis private aktører skal utvikle 
området.   
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Oppsummering. 
Kommunen vil gå saksbehandle saken slik at den kan bli behandlet både administrativt og politisk. I 
denne prosessen må en ta opp de ulike problemstillingene som åpenhet, anbudsproblematikk, 
arealbruk med mer. 

--- o --- 
 
Med hilsen:     
 
 
 
Leif E. Broch 
Informasjonssjef 

 
Mottaker av møtereferatet 
Dalane Kystutvikling AS    
Leif Erik Egaas Ordfører   
Ketil Helgevold Rådmann  Sentraladministrasjonen 
Unn Therese Omdal Varaordfører   
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