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Behov for finansiering av flomsikringstiltak i Eigersund kommune 
 
Eigersund kommune søker herved om støtte til nødvendige flomsikringstiltak. 
 
Konkret søkes det om støtte til umiddelbar iverksettelse av mange mindre flomsikringstiltak langs 
Lundeåne som nå er utarbeidet i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
Prosjektene har en samlet kostnadsramme på 20 – 25 millioner kroner. 
 
Det søkes i tillegg om øremerkede midler til Eigersund kommune som skal brukes til en 
tilskuddsordning for privatpersoner som er rammet, og der tiltakene skal gå til flomsikringsutbedring 
langs Lundeåne. Totalrammen for alle tiltak er anslått til å beløpe seg til 20 millioner. 
 
Dette vil i følge NVE i sum gi en svært god kost-nytteeffekt. 
 
Det søkes også om midler til å utarbeid en kommunedelplan for flomsikring for hele Eigersund 
kommune. Kommunedelplanen er ikke vedtatt startet, men dette vil skje på kommunestyrets møte 
14. desember 2015. Å møte flomutfordringene med en kommunedelplan er i tråd med NVEs 
anbefalinger og vil bidra til en helhetlig og strukturert tilnærming til flomsikringsproblematikken for 
hele kommunen. 
 
Derfor søkes midler til en 100% stilling i 2 år. Kostnadene er anslått til ca. kr. 1,6 million for hele 
perioden. Dette vil bidra til nødvendig fokus og «trøkk» på et meget omfattende arbeid som vil skje i 
samarbeid med eksterne aktører som Dalane Energi IKS, fylkesmannen i Rogaland, NVE, Statens 
Vegvesen, Jernbaneverket, privatpersoner og næringsaktører. Videre vil nabokommunene Sokndal, 
Bjerkreim, Lund, Sirdal og Hå bli involvert i dette arbeidet da vassdragene berører flere kommuner.  
 
Midlene som omsøkt vil gi både umiddelbare, kortvarig og langsiktige effekter for innbyggernes 
samfunnssikkerhet i forhold til flom. 
 
Kommunen håper at regjeringen vil se med velvilje på vår søknad. 
 

Ikke uventet har kommunen hatt et meget omfattende krisehåndteringsapparat i aksjon under 
ekstremværet Synne, noe som allerede har gitt kostnader på godt over en million kroner. Når det 
gjelder kostnadene for dette, kan det opplyses at kommunen vil søke Fylkesmannen i Rogaland om 
skjønnsmidler som bidrag til dette. 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Odd Stangeland 
Ordfører 
 
Kopi: NVE, Fylkesmannen i Rogaland, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Dalane Energi IKS, kommunene 
Bjerkreim, Lund, Sokndal og Hå. 
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