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Momenter angående utnyttelse av Lerviken småbåthavn til andre formål - 
flomproblematikk 
 
Vår ref.:  14/31964 / 14/2306 / FA-P23 Dato:  02.12.2014 
Saksbehandler:  Leif E. Broch  Telefon: 51 46 80 23 Mobiltelefon: 908 81 568 
E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no 

 
Jeg viser til møte med Johan Aakre angående etablering av serveringssted der Lerviken småbåthavn 
nå er lokalisert, og ønsker å gjøre oppmerksom på en problemstilling som ikke var opp i møtet.  
 
All den tid jeg har vært sentral i kommunens håndtering av beredskapshendelser, herunder 
flomhåndtering, tror jeg det kan være på sin plass å få avklart flomproblematikken før man bruker 
noe særlig mer ressurser på Aakres forslag, vel og merke dersom dette skulle være aktuelt. 
 
Det aktuelle området er et, om ikke det 
aller mest utsatte, området i Eigersund 
når det gjelder flom.  
 
De flomhendelsene vi har hatt de siste 
årene har alle vært under 10-årsnivå for 
flom og i flere av dem har bryggene ligget 
under vann, noe bla dette bildet fra NRK 
viser. 
 
 
 
Jeg kan derfor vanskelig se at det kan være aktuelt å innvilge noen byggetillatelser uten at 
flomproblematikken er avklart. Skulle kommunen innvilge noen byggetillatelser uten å ta hensyn til 
flomfaren vil dette fort kunne føre til at kommunen blir erstatningspliktig for alle skader som 
oppstår. Dalane Tidende referer bla til en sak fra Sokndal kommune: Forlik etter flom (DT, 24.09.2011) 

"En byggetillatelse på Åmodt vil koste kommunen dyrt, nærmere bestemt 1,3 millioner kroner. (..) 
Rettsforliket som nylig ble inngått, går ut på at Sokndal kommune betaler 1,3 millioner kroner, pluss 
merverdiavgift, når beboerne skal bygge opp igjen boligen på et flomsikkert nivå. (..)" 

 
Dette er derfor en problematikk som kommunen bør å avklart før det brukes noe særlig med øvrige 
ressurser i saken, all den tid at flom-problematikk vil kunne være en "show stopper".  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Leif E. Broch 
Informasjonssjef
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