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Kommuneplan for Eigersund kommune, samfunnsdel 2015 - 2027 - 2. 
gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til kommuneplan for Eigersund kommune, samfunnsdel for perioden 2015-2027 har vært til 
offentlig ettersyn. Det er kommet inn uttaler som delvis er innarbeidet i det endelige planforslaget. 
Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt som fremlagt. 
 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Forslag til revidering av kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015-2027 blir vedtatt 

som fremlagt.  
2. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens virksomhet og for 

utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og sektorplaner. 
3. Prioritering av mål og satsinger i kommuneplanens samfunnsdel, skjer gjennom 

kommunens økonomiplan som utgjør kommuneplanens handlingsdel. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 11-2 og  11-15 
 
 

 
Møtebehandling fra Kommuneplanutvalg 21.09.2015 
 
KPU - behandling: 

 
Votering: 
Vedtaket er enstemmig. 

 



 
 
KPU-014/15 vedtak: 
 
1. Forslag til revidering av kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015-2027 blir vedtatt 

som fremlagt.  
2. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens virksomhet og for 

utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og sektorplaner. 
3. Prioritering av mål og satsinger i kommuneplanens samfunnsdel, skjer gjennom kommunens 

økonomiplan som utgjør kommuneplanens handlingsdel. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 11-2 og  11-15 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 28.09.2015 
 
KS - behandling: 

"På side 76 foreslås følgende endring/ tillegg under Stamveg:StamvegNy E39 mellom 
Kristiansand og Stavanger er under utredning. For Eigersund kommune er det viktig at den 
ytre traséen, kalt Jærlinja, blir utredetForslag til et nytt hovedmål 5.5.4 Hovedmål: Etablere 
en best mulig effektiv løsning med god standard på veinettet i og til regionen. Strategi / 
TiltakNytt punkt strategi 1: Ny E39 gjennom Eigersund er viktig for verdiskapingen og for å 
knytte regionene sammen på en god måte. 
 
Nytt punkt strategi 1 - 1: 
Vi skal arbeide for at Jærlinjen blir valgt som trasè for ny E-39. 
Nytt punkt tiltak: Gjøre Eigersund kommunes syn kjent og tydelig opp mot Statens 
Vegvesen’s plangruppe i planprosessen for Ny E39, Kristiansand – StavangerNytt punkt 
strategi 2: Dagens bruforbindelse til Eigerøy har for dårlig standard med for dårlig 
fremkommelighet og lite trafikksikker. Dette er med på å hindre utviklingen av Egersund 
havn. Vi vil arbeide for en ny veiforbindelse til EigerøyNytt punkt tiltak:Se på alternative 
muligheter/mulige løsninger, for bedre tilkomst til Eigerøy, fra stamveien E-39 Krossmoen til 
Kaupanes.Arbeide opp mot aktuelle instanser, som f.eks Rogaland Fylkeskommune og 
Statens Vegvesen.Arbeide for å få tiltaket løftet opp i NTP 2018-2029."Nytt punkt strategi 1:  

 
 
Votering: 
Hetlands forslag med unntak av punkt 1-1 enstemmig vedtatt. 
Hetlands forslag punkt 1-1 falt med 24 mot 7 stemmer for. (Bjørn Arild Omdal (KrF) + Edmund Iversen 
(KrF) + Terje Jørgensen jr. (H) + FrP 
Rådmannens punkt 1 - 3 enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-056/15 vedtak: 



 
1. Forslag til revidering av kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015-2027 blir vedtatt 

som fremlagt.  
 

2. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens virksomhet og for 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og sektorplaner. 
 

3. Prioritering av mål og satsinger i kommuneplanens samfunnsdel, skjer gjennom kommunens 
økonomiplan som utgjør kommuneplanens handlingsdel. 
 

4. På side 76 foreslås følgende endring/ tillegg under Stamveg: Stamveg Ny E39 mellom 
Kristiansand og Stavanger er under utredning. For Eigersund kommune er det viktig at den 
ytre traséen, kalt Jærlinja, blir utredetForslag til et nytt hovedmål 5.5.4 Hovedmål: Etablere en 
best mulig effektiv løsning med god standard på veinettet i og til regionen. Strategi / 
TiltakNytt punkt strategi 1: Ny E39 gjennom Eigersund er viktig for verdiskapingen og for å 
knytte regionene sammen på en god måte.Nytt punkt strategi 1 - 1:Vi skal arbeide for at 
Jærlinjen blir valgt som trasè for ny E-39.Nytt punkt tiltak 1: Gjøre Eigersund kommunes syn 
kjent og tydelig opp mot Statens Vegvesen’s plangruppe i planprosessen for Ny E39, 
Kristiansand – StavangerNytt punkt strategi 2: Dagens bruforbindelse til Eigerøy har for dårlig 
standard med for dårlig fremkommelighet og lite trafikksikker. Dette er med på å hindre 
utviklingen av Egersund havn. Vi vil arbeide for en ny veiforbindelse til EigerøyNytt punkt tiltak 
2:Se på alternative muligheter/mulige løsninger, for bedre tilkomst til Eigerøy, fra stamveien 
E-39 Krossmoen til Kaupanes. Arbeide opp mot aktuelle instanser, som f.eks Rogaland 
Fylkeskommune og Statens Vegvesen.Arbeide for å få tiltaket løftet opp i NTP 2018-2029. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 11-2 og  11-15. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

   

   

 
 
Kommuneplan for Eigersund kommune, samfunnsdel 2015 - 2027, 2. gangsbehandling 
 
 
Ved denne revideringen er det samfunnsdelen som skal revideres jfr. vedtatt planstrategi.  Vedtatte 
planstrategi for Eigersund 2012 – 2015 og planprogram for kommuneplanen – samfunnsdel – 2015-
2027 gir føringer og forutsetninger for dette planarbeid. Dette bakgrunnsstoffet sammen med andre 
analyser og pågående planer bør trekkes inn i planarbeidet. 
 
Samfunnsdelen skal omhandle langsiktige utfordringer når det gjelder mål og strategier for 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Strategi er framgangsmåte for å nå mål. 
Samfunnsdelen bør beskrive mål for sektorene og satsingsområder, og vurdere alternative strategier 
for å nå disse målene. Samfunnsdelen bør ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn i 
det videre arbeidet.  
 
Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for overordnede prioriteringer i arealdelen. Det skal 
utarbeides en handlingsdel som sier hvordan planen skal følges opp de påfølgende fire år eller mer. 

 
 
Prosess og medvirkning 
Når det gjelder planprosess og medvirkning, er det ivaretatt i tråd med bestemmelsene i plan og 
bygningsloven. 

 
Det er gjennomført en planprosess stort sett i tråd med vedtatt planprogram, noe justert utifra 
knappe tidsfrister. Det er gjennomført temamøter, møter med enkeltaktører, alle kommunale ledere 
er involvert gjennom temasamlinger samt Kommune planutvalget har hatt samlinger der en har 
arbeidet med planens innhold.  
 
Følgende har fått varsel om oppstart av revidering av samfunnsdelen og planprogrammet: 
· 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 

 



Asplan Viak har vært engasjert for å bistå i prosess og utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel 
2015 – 2027. 
 
Innspill 
Innspillene ble behandlet i forbindelse med fastsetting av Planprogram vedtatt av KPU i sak 005/14 
den 11.06.2014 og legges derfor ikke ved denne behandlingen. 
 
Innbyggerundersøkelsen 
Som et ledd i medvirkningen til kommuneplanen, ble det gjennomført en åpen spørreundersøklse 
som kommunens innbyggere kunne delta i. I alt kom det inn ca 420 svar, fra 230 kvinner og 190 
menn. I hovedsak var dem som svarte fra 20 år til 70 år, flest var mellom 30 og 60 år gamle. En 
overvekt av svar kom fra dem med høy utdanning (i forhold til gjennomsnitt i befolkningen). 
Det var god spredning fra alle deler av kommunen.  
 
Eksempel på spørsmål og oppsummering: 

 
 
Rådmannen vurderer at denne måten å få tilbakemelding på er nyttig og gir en annen vinkel på og 
mulighet for tilbakemeldinger fra kommunens innbyggere. En legger til grunn at en vil gjennomføre 
en slik innbyggerundersøkelse flere ganger særlig i forbindelse med overordnet planlegging.  
 
Kort om noen hovedtrekk i demografi m.m. 
Våren 2014 har Eigersund fått utarbeidet en befolkningsprognose basert på et forventet 
boligbyggeprogram. Befolkningsprognosen er derfor grunnet på lokale forhold i større grad enn SSBs 
befolkningsprognoser. Det er særlig eldrebølgen som vil representere en særlig utfordring mot 
slutten av planperioden og det må allerede nå planlegges for å kunne møte denne på en slik måte at 
en ivaretar det samlede tjenestetilbudet for kommunens innbyggere. Dette innebærer bl.a. å 
fokusere på kjernetjenester i vesentlig større grad. Prioritere er å velge vekk, selv om det isolert er 
«kjekt å ha»!  



 
Figur 2  Utvikling i folketall for de eldste innbyggerne – de over 70 år. 

Fra år 2000 og framover til 2012 har det vært beskjeden vekst i antall eldre. Fra 2013 har veksten i 
befolkningen over 70 år begynt å øke merkbart. Først vil antall innbyggere i 70 årene øke. Fra 2025 vil 
veksten særlig skje i gruppen over 80 år og mot 2035 også i gruppen over 90 år. Dette skyldes de 
store fødselskullene en hadde fra 1945 og i noen år.  
 
Visjon, verdigrunnlag og fokusområder 
I innbyggerundersøkelsen kommer det frem at Eigersund oppleves som en meget bra kommune å bo 
og vokse opp i uansett aldersgruppe! Mellom 80-90% oppgir at de mener Eigersund er et godt sted å 
bo for barn, familier, eldre, ungdom og unge voksne. I dette ligger at en har et relativt godt 
barnehagetilbud, skoletilbud, aktive lag og organisasjoner og det er gode bomiljø. Attraktive 
boligområder er et viktig lokaliseringsfortrinn ved valg av bosted. 
 
Visjon 
Visjonen for Eigersund kommune er: 
«Sammen for alle» 
 
For samfunnet peker visjonen mot forhold som vekst i folketall, økt utviklingskraft, innovasjon og 
verdiskaping. Dette krever satsing på og samarbeid om forhold som fremmer attraktivitet, for 
eksempel gjennom infrastruktur, boligområder, næringsutvikling og utvikling av arbeidsplasser som 
svarer til og fremmer befolkningsvekst. For å sikre gode lokalsamfunn i en robust og bærekraftig 
kommune kreves deltakelse fra og en felles dugnad mellom alle aktører i samfunnet. Dette er ikke 
noe kommunen kan gjøre alene, men er et samarbeid som må gjøres med innbyggerne, næringsliv, 
lag og foreninger m.m. I dette ligger også fokus på Dalane regionen og samarbeid med 
nabokommunene. 
 
Kommuneplanen skal styrke vår kommunes evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg den 
løpende samfunnsutviklingen. Skal en få til dette, krever det målrettet innsats og stadig utvikling 
innen de fire hovedområdene en kommune arbeider: Som lokalpolitisk arena, samfunnsutvikler, 
tjenesteprodusent og myndighet. 
 
Verdigrunnlag 
Kommunenes utøvelse av roller skal være forutsigbar og bygge opp tillitsforhold med aktører vi 
samhandler med. Vår virksomhet og samhandling med andre skal være gjenkjennbar ut fra våre 
verdier. Verdier definerer en grunnleggende plattform for oss, og i prosesser i organisasjonene er tre 



verdibegrep fokusert: 
 
Vennlige – Kompetente - Løsningsorienterte 
 
Med vennlig mener vi at vi er imøtekommende og blide. Vi har et gjennomgående godt humør og 
behandler folk med respekt. Vi møter verden med et positivt blikk – og har glimt i øyet. 
 
Med kompetent mener vi dyktig og i stand til å utføre oppgaver på en kvalifisert måte. Vår 
kompetansemessige styrke gir innbyggerne kvalitativt gode tjenester – og vi kan styre 
samfunnsutviklingen i en positiv retning. 
 
Med løsningsorientert mener vi å få ting til å skje på en måte som er i tråd med lover og regler og 
samtidig oppfattes som imøtekommende, effektive og smidige. Vi setter innbyggeren i 
sentrum for alt vi gjør. Vi ser på muligheter heller enn begrensninger. 
 
Vi, og vår adferd, skal gjenkjennes og være forutsigbare ut fra vårt verdigrunnlag i samhandling både 
eksternt og internt. 
 
Fokusområder 
Det ble tidlig pekt ut en del fokusområder og gjennom planprosessen har disse blitt bearbeidet og en 
står nå igjen med følgende fokusområder som det er utarbeidet mål, strategier og tiltak for: 

1. Bolig – bolyst 
2. By- og sentrumsutvikling 
3. Næring 
4. Klima og miljø – utfordringer 
5. Samferdsel 
6. Kommunale tjenester 

 
Disse er nærmere gjennomgått i tekstdelen til kommuneplanens samfunnsdel og er valgt ut av 
Kommuneplanutvalget. 
 
Høring og offentlig ettersyn 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. Det er ikke kommet inn 
innsigelse, bare enkelt merknader til planen som medfører mindre justeringer i arealbruk og 
lignende.  
 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Statens Vegvesen · Merknad/kommentar  

2.  Rogaland Fylkeskommune · Merknad/kommentar  

3.  Fiskeridirektoratet · Ingen merknad  

4.  Kystverket og Fiskarlaget · Merknad E 

5.  Felles brukerutvalg · Merknad/kommentar  



6.  Folkehelseforum ·   

7.  Landbrukskontoret ·   

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.  

 

Statens Vegvesen · Målene i Temaplan for 
sykkelvegnettet må inkluderes i 
kap. 5.5 Samferdsel. 

· Savner et punkt om 
trafikksikkerhet og en kan godt 
referere til Rammeplan for 
avkjørsler på riks- og fylkesveger 
i Region vest. 

· Forslår at det vises til forskrift T-
1442 da denne skal legges til 
grunn i all planlegging. 

D 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
 

En henviser til nevnte plan samt 
gjengir hovedmålet. 
 
Det er lagt inn som eget punkt i 
5.5.3. 
 
 
 
 
Innarbeidet som henvisning i 5.4. 

1.  Rogaland 
Fylkeskommune 

· Mener at befolkningsprognosen 
bør knyttes til forventet utvikling 
i kommunen og ikke forventet 
boligbygging.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Savner egne tema knyttet til 
folkehelse og oppvekst. 

 
 
 
 
 

· Anbefaler at tiltakene kommer 
frem i den årlige revideringen av 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 

En viser til at kommunen har 
benyttet Kompass modellen som 
er en anerkjent og akseptert 
modell for å kople boligbygging 
og befolkningsutvikling. Denne 
blir brukt av mange kommuner av 
ulik størrelser herunder 
Stavanger. På denne måten kan 
en lettere bryte 
befolkningsutviklingen ned på 
kretsnivå og få bedre tall for 
utviklingen i ulike aldre. For 
kommunen er dette viktig i 
forhold til bl.a. dimensjonering av 
skoler o.l. Kommunen kunne 
brukt SSB sine tall som er rene 
fremskrivinger, men da hadde en 
ikke fått frem forskjellene 
innforbi de ulike skolekretsene 
knyttet til hvor boligbyggingen er 
forventet å skje.  
En vurderer at disse temaene 
finnes igjen og blir behandlet 
under de prioriterte 
satsningsområdene herunder 
bolig, bolyst, by og 
sentrumsutvikling, miljø, 
samferdsel og kommunale 
tjenester uten at de blir nevnt 



handlingsplanen og i mindre grad 
i kommuneplanens samfunnsdel. 

· Ka. 5 fremstår som en ønskeliste 
med liten grad av sammenheng 
eller forklaring på hvorfor de 
enkelte tema er valgt. Vil 
fremheve at hovedmålene som 
er valgt virker relevante. 

· Mener at flere av tiltakene er 
relevante for retningslinjer 
knyttet til arealdelen og mindre 
relevant når denne ikke skal 
utarbeides. 

 
 

· En bør se nærmere på hvordan 
utviklingen av sentrum i retning 
Eie kan skje uten at det går på 
bekostning av tilbudene i byens 
sentrum. 

 
·  Anbefaler at tiltaket knyttet til å 

bedre parkeringstilbudet strykes 
på grunn av motstrid med fokus 
på miljø og klima. 

· Anbefaler en kommunedelplan 
hvor by og sentrumsutvikling i 
tilstrekkelig grad ivaretar det 
særpreget som trehusbyen 
Egersund representerer. 

· Anbefaler at kommunen setter et 
sterkere lys på matnæringen og 
vurdere hvilke strategier 
kommunen kan benytte for å 
styrke denne næringen lokalt. 
Herunder bør fiske, fiskerihavn, 
landbruk og foredling vurderes. 
Jordbruksareal er også 
næringsareal. 

· Kommunen bør vurdere om det 
er mulig å legge til rette for 
produksjon av sjømat ved å sette 
av areal til havbruksnæringen.  

· Bør vurdere strategiene i 
regionalplan for landbruk og 
regionalplan for 
næringsutvikling.  

· Kommunen bør sette 
retningslinjer som sikrer at 
handel skjer i sentrum ettersom 
bilavhengige kjøpesentra 
undergraver den brede 

 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
  
 
 
N 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
O 
 
 
 

spesifikt. 
Rådmannen er enig i dette og 
viser til at dette er praksises som 
er innarbeidet. Tiltakene vil bli 
revidert i forbindelse med den 
årlige prosessen med 
økonomiplan/handlingsprogram 
og budjsett. 
Rådmannen tar dette til 
orientering, men deler ikke denne 
vurderingen jfr. at en har hatt en 
prosess der disse temaene er 
valgt ut av 
kommuneplanutvalget.    
 
 
Rådmannen viser til at det i 
gjeldende arealdel allerede er 
innarbeidet denne type 
sammenhenger og samtidig er 
det viktig at samfunnsdelen gir 
signaler til neste revidering av 
arealdelen i forhold til ulike tema 
og hva som skal legges til grunn.  
Rådmannen viser til at dette er 
tidligere innarbeidet i arealdelen 
med tilhørende juridiske 
bestemmelser og egne 
delrapporter. Der er det bl.a. 
behandlet lokalisering av 
kjøpesenter og hvor detaljhandel 
skal skje.  
Rådmannen vurderer ikke at 
dette bør tas ut. 
 
 
Rådmannen tar dette til 
orientering og vil ta dette opp til 
vurdering i etterkant av dette 
planarbeidet. 
 
 
 
Rådmannen tar dette til 
orientering og viser til at en er i 
ferd med områderegulering på 
Kaupanes hvor en skal 
tilrettelegge for bl.a. sjørettet 
næring m.m.  
 
 
 



attraksjonskraften til byen og et 
levende sentrum.  Bør sette krav 
om overordnet områdeplan for 
tettstedene. 

· Anbefaler at det settes av god tid 
til en ny gjennomgang av planen 
og at den utdypes, klargjøres og 
spisses for så å sendes på ny 
høring supplert med de temaene 
som pekes på. 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 

 
 
Denne type vurdering er det 
naturlig å ta i kommuneplanens 
arealdel da dette drieier seg om 
egnethet, størrelse m.m. 
 
Rådmannen tar dette til 
orientering, men viser til at dette 
vil kunne skje ved neste 
revidering. 
 
Dette er allerede innarbeidet i 
gjeldende arealdel som juridisk 
bindende bestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen viser til at i følge 
fremdriftsplan for 
kommuneplanens samfunnsdel 
skal planen behandles i 
kommunestyret i september. 
Mye av de innspillene som er 
kommet er til dels innarbeidet i 
denne planen eller i arealdelen. 
En vil kunne ta disse temaene 
opp i forbindelse med neste 
revidering av kommuneplanen. 
Denne revideringen er 
gjennomført over en kort og 
intensiv tidsperiode og det sier 
seg selv at en ikke vil kunne klare 
å gå like dypt inn i alle tema. 

2.  Fiskeridirektoratet · Ingen spesielle merknader til 
samfunnsdelen. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

3.  Kystverket og 
Fiskarlaget 

· Ingen spesielle merknader til 
samfunnsdelen. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

4.  Felles brukerutvalg · Ingen spesielle merknader til 
samfunnsdelen, men vil 
understreke viktigheten for å 
tilrettelegge for sosial 
boligbygging. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering og viser til at 
kommunen er med i eget prosjekt 
knyttet til dette – dette er også 
behandlet i forbindelse med kap. 
5.1. 

5.  Folkehelseforum · Oversikt over folkehelsen i 
Eigersund kommune må neste 

J 
 

Rådmannen er enig i dette og 
legger dette til grunn. 



gang være ferdig før 
revideringen av samfunnsdelen. 

· Anbefaler at det etableres faste 
rutiner for å vurdering av 
helsekonsekvenser i alle 
plansaker. 

 
 
 
E 

 
 
 
Rådmannen vil sammen med 
folkehelsekoordinator vurdere 
hvordan dette ev. kan 
gjennomføres på en 
hensiktsmessig måte. 

6.  Landbrukskontoret ·  Viser til innspill fra 
landbrukskontoret til 
samfunnsdelen. En mener det er 
selvsagt at det bør stå noe om 
landbruk i samfunnsdelen. 

· Når det gjelder pkt. 5.3 i 
samfunnsdelen, så bør følgende 
tekst: « Næringsmiddelindustrien 
spenner fra mindre 
gardsproduksjon til Gilde Vest 
som er Norges største 
strofeslakteri» endres til , 

«Næringsmiddelindustrien 
spenner fra gardsproduksjon 
til Nortura Egersund som er 
Norges nest 
største storfeslakteri». 

O Rådmannen viser til at dette er 
innarbeidet i 5.3 og under 
målsetting i 5.3.1 i forhold til å 
unngå nedbygging av dyrka mark 
samt i forhold til å legge til rette 
for landbruket. Det bør vurderes 
å lage en kortfattet  temaplan for 
landbruket i kommunen, slik en 
hadde tidligere. 

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. 
 
Utredninger og revisjoner av andre planer 
I forbindelse med utarbeiding av ulike utredninger som bør gjøres i forbindelse med planprosessen 
og en arbeider med følgende utredninger parallelt med revideringen: 
· Revidert boligbyggeprogrammet – status: ferdig 
· Utarbeide befolkningsprognose på skolekretsnivå  - status: ferdig 
· Utarbeide oversikt over folkehelsen i Eigersund kommune – status: under arbeid og vil bli ferdig i 

løpet av året. 

 
Universell utforming: 
Ivaretatt. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnader ved selve revideringen er innarbeidet i budsjett for 2014/2015. Kostnader utover dette må 
sees i sammenheng med ordinære arbeidet med økonomiplan og budsjett. 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 



Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 

Alternative løsninger:  
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