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Utleie av området i Lerviken 
Vi viser til møte mandag 1. desember 14 med Johan Aakre, Dalane Kystutvikling, om muligheten for å 
få leie området som i dag disponeres til småbåthavn i Lerviken, i 30 år for en symbolsk leie og der 
formålet er å etablere et servering- og skjenkested.  
 
Det ble bedt om en tilbakemelding innen 5. desember 14 da Dalane Kystutvikling skulle ha styremøte 
for å behandle saken da. Som det ble meddelt på møtet og som det fremgår av møtereferatet ville 
det være problematisk å gi en avklaring til 5. november, men vi har foretatt en avklarende 
saksbehandling av saken slik at Dalane Kystutvikling kan få en rask tilbakemelding. 
 
Innledningsvis vil Eigersund kommunen påpeke at vi ser svært positivt på alle innspill. Det er også 
positivt at det rettes søkelys på et så sentralt område i sentrum som i dag ikke er noen "pryd for 
øyet".  
 
Samtidig er det ikke til å komme forbi at det nevnte forslaget har flere problematiske sider som gjør 
det vanskelig for kommunen å imøtekomme søknaden. Området er nok blant de mest flomutsatte 
områder i kommunen og bryggeanlegget ligger tidvis under vann, det er en uavklart 
eiendomssituasjon på deler av småbåtanlegget som det arbeides med og i en tid der kommunen har 
behov for inntekter er det ikke uproblematisk å leie ut et område i 30 år for en symbolsk sum. Det 
kan også stilles et betimelig spørsmål om hvorvidt det er en kommunal oppgave å bidra med 
offentlige midler til å etablere ytterligere skjenkesteder i byen. Dette med bakgrunn i kommunens 
uttalte målsetting om faktisk å redusere alkoholforbruket. 
 
Det er allikevel andre momenter som er mer avgjørende for vårt standpunkt i saken. 
 
Likebehandling. 
Det er prinsipielt meget betenkelig å leie ut et sentralt sentrumsområde til en ekstremt gunstig pris 
(1 kr. i 30 år) til en enkelt aktør uten noen form for åpen konkurranse der alle interesserte aktører 
stiller likt. 
 
Å gi en aktør en symbolsk leie er problematisk i forhold til likebehandling av andre leietakere av 
kommunal grunn til samme formål, som f.eks Kniv og Gaffel på andre siden av broen. 
 
Konkurransevridende forhold – bruk av offentlige midler 
Den skisserte etablering av et servering- og skjenkested i Lerviken vil være i direkte konkurranse med 
andre etablerte servering- og skjenkesteder i byen. Prinsipielt sett er det svært problematisk å bruke 
offentlige midler, fra Dalane Kystutvikling og Eigersund kommune, til å etablere et nytt servering- og 
skjenkested som vil få til dels betydelige konkurransemessige fortrinn gjennom symbolsk husleie, lav 
gjeld mv.  
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Dette forholdet blir ikke mindre problematisk ved at den skisserte leiekontrakten mest sannsynlig vil 
være ulovlig fordi det i realiteten blir offentlig næringsstøtte til en enkelt aktør. EØS-avtalens 
kontrollorgan, ESA, slår hardt ned på ulovlig driftsstøtte, gunstige lån og garantier, salg eller utleie av 
fast eiendom på gunstige vilkår, og skatte- og avgiftsfritak, dersom de blir kjent med det. 
 
Reguleringsplan. 
Området er i dag regulert til henholdsvis byggeområde for offentlig formål og hotell samt park. 
Etablering av et servering- og skjenkested vil derfor være i strid med vedtatt reguleringsplan og vil 
kreve en omregulering/dispensasjon.  
 
Dette er i seg selv ikke noe stort problem, men kommunen er av den oppfatning at båndlegging i 30 
år av et sentralt byområde bør skje gjennom en planprosess og ikke gjennom en dispensasjon uten 
mulighet for en åpen debatt med reelle alternativer.  
 
Fremtidig rådhusfløy? 
I forslaget fra Dalane Kystutvikling legges det opp til at kommunen når som helst kan "få tilbake" 
området dersom kommunen ønsker å bruke det til andre formål, men da under forutsetning av at 
kommunen dekker utgiftene som har blitt brukt til å etablere det nevnte servering- og skjenkestedet, 
løselig skissert til 1 – 2 millioner kroner. 
 
Som kjent pågår det en prosess rundt sammenslåing av kommunene og selv om denne debatten er i 
en tidlig fase er det klart at et av flere alternativ er en Dalane-kommune med rådhus i Egersund. Det 
er videre klart at dagens rådhus ikke er egnet til en slik lokalisering da kontorsituasjonen allerede i 
dag er presset til det ytterste.  
 
Før det er avklart om det er aktuelt å bygge ut en fløy på rådhuset, vil det være lite fremtidsrettet å 
gå inn på en løsning som i løpet av to år kan føre til utgifter i størrelsesorden 1 – 2 millioner.  
 
Som kjent har vi har fått en tilstandsrapport på anlegget i Lerviken som er lite oppløftende og som 
skisserer store kostnader ved renovering, samtidig så har vi fått en muntlig tilbakemelding om at 
statusen under vann er langt bedre enn det som fremgår av nevnte tilstandsrapport. Dette er forhold 
som kommunen vil følge opp i tiden fremover, og noe som vil bli sett i sammenheng med en 
fremtidig bruk av området.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn av ovenfor nevnte forhold ser ikke kommunen seg i stand til å imøtekomme søknaden 
om å disponere Lerviken i 30 år for en symbolsk leie.  
 
På det nåværende tidspunkt ser vi det heller ikke formålstjenlig å saksbehandle saken ytterligere.  
 
Dette skrivet vil bli lagt som referatsak til både planteknisk utvalg og formannskapet. Dette til 
informasjon. 
  
Etter fullmakt og med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Leif E. Broch 
Informasjonssjef 
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Kopi til:    
Leif Erik Egaas Ordfører   
Ketil Helgevold Rådmann  Sentraladministrasjonen 
Unn Therese Omdal Varaordfører   
Dag Kjetil Tonheim Plansjef  Plankontoret 
Anne-Grethe Woie Kommunalsjef tekniske tjenester   
Margit Åreskjold Bygg- og eiendomssjef   
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