
 

MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg: Kommuneplanutvalg 

Møtedato: 20.04.2017 Møtested: Grand Hotel 

Tidspunkt: Kl. 08:00 - 11:05 

Sak – fra / til: Sak 005-006/17 
 
 

Følgende medlemer møtte: Parti 
Odd Stangeland AP 
Unn Therese Omdal AP 
May Helen Hetland Ervik FrP 
Anja Hovland H 
Bjørn Carlsen H 
Leif Erik Egaas H 
Alf Tore Sæstad KrF 
John Mong KrF 
Ruth Evy Berglyd SP 
June Stuen SV 
Øyvind Misje V 
 
 

Forfall Parti Følgende vara møtte Parti 
Frank Emil Moen AP Elin Adsen Kvåle  AP 
Roald Eie FrP Dag Rune Skår  FrP 
 
 

Følgende varamedlemmer 
møtte i enkeltsak: 

Parti Merknad 

 
 
Merknader til møtet: 
Møtet ble innledet med orientering av plansjef om fremdrift og Asplan Viak med orientering om 
befolkningsprognose. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Odd Stangeland  
Ordfører Leif E. Broch 
 Utvalgssekretær 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (13): 
 
Arbeiderpartiet (3):  Odd Stangeland,  Unn Therese Omdal, Frank Emil Moen  
 Vara i rekkefølge:    Bente Gravdal, Roger Sæstad, Elin Adsen Kvåle, Siw Tollefsen, Anders Ege 
 
 
Fremskrittspartiet (2):  May Helen Hetland Ervik, Roald Eie 
 Vara i rekkefølge:  Dag Rune Skår, Cecilie Bruvik Kristensen, Ronny Hovland 
 
 
Høyre (3):  Leif Erik Egaas, Anja Hovland,  Bjørn Carlsen 
 Vara i rekkefølge:  Magnus Østebrød, Kjell Vidar Nygård, Arne Stapnes 
 
 
Fellesliste KRF, SP, V:Kristelig Folkeparti (3):  Alf Tore Sæstad, John Mong, Ruth Evy Berglyd 

Vara i rekkefølge: Tor Olaf Gya, Bente Skåra Gunvaldsen, Anette Hoås, Kenneth Pedersen ,   
                                 May Sissel Nodland   

  
Venstre (1): Øyvind Misje 
 
SV (1):  June Stuen 
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Saksliste 

Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 

005/17 
Fastsetting av planprogram for revidering av kommuneplanen 
for Eigersund kommune 2017 - 2030 

Åpen 

006/17 Spørsmål og orienteringer i møte Åpen 
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005/17 Fastsetting av planprogram for revidering av kommuneplanen for 
Eigersund kommune 2017 - 2030 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2017-2030 blir vedtatt som 
fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §§ 11-13 og 4-1. 
 
20.04.2017 Behandling i Kommuneplanutvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Odd Stangeland (Arbeiderpartiet) 
"Mulighetsstudien av sentrum legges inn som en del av planprosessen." 

 
Følgende forslag ble foreslått av Odd Stangeland (Arbeiderpartiet) 
Følgende punkt tas ut i 5.1.2 Bo og vokse opp i Eigersund, side 16, punkt 2: 
«Det er tilstrekkelig areal til boligbygging i gjeldende kommuneplan og det legges ikke opp til å legge 
inn ytterligere areal i planperioden, uten at tilsvarende areal blir tatt ut i samme område. En vil 
prioritere de allerede regulerte boligområdene for å få disse utbygd før en starter opp nye områder.)» 
 
Følgende forslag ble foreslått av Odd Stangeland (Arbeiderpartiet) 
"Følgende punkt tas ut i 7.7.6 Fritidsbebyggelse, side 24: Innspillene knyttet til hyttebygging vil bli 
vurdert ut fra følgende kriterier: 
«Ikke åpne opp for bygging av fritidshus i strandområde/kystnære områder vest for Fv. 44 .»" 
 
Følgende forslag ble foreslått av Øyvind Misje (Venstre) 
"Punkt 5.1.3 Et vekstkraftig regionalt senter - by og sentrumsutvikling, andre avsnitt endres slik: 
«Eie-området med jernbanestasjonen er pekt ut som et fremtidig utvidelsesområde for sentrum og 
en skal tilrettelegge dette som kollektivknutepunkt med gode parkeringsløsninger, boliger, 
kontorbygg, service og annet med høy tetthet på boliger.»" 
 
Følgende forslag ble foreslått av John Mong (Kristelig Folkeparti) 
Punkt 7.3 Tettstedsutvikling på Helleland og Hellvik endres slik”Det gjennomføres en stedsanalyse 
for Helleland for å peke på arealmessige grep som en kan gjøre og som bygger opp under Helleland 
som lokalsenter. Dette må gjøres i samarbeid med grendelag/velforening.” 
 
Følgende forslag ble foreslått av Bjørn Carlsen (Høyre) 
«For nye industri og/eller boligområder som legges inn  hovr kommunen er utbygger, skal det 
foreligge intensjonsavtale.» 
Trukket før votering. 
 
Følgende forslag ble foreslått av Ruth Evy Berglyd (Senterpartiet) 
"Punkt 7.8 Samferdsel og infrastruktur, Personbiltransport, side 38 punkt 2 endres slik: 
«Strekningen Krossmoen – Eigerøy har en rekke flaskehalser som må utbedres og nødvendig areal 
må ev. sikres til dette. I dette ligger også trase for Westlink. Denne kommunedelplanen 
videreføres.»" 
Trukket før votering 

 
Votering: 
Ordførerens forslag mulighetsstudie enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag punkt 5.1.2 enstemmig vedtatt. 
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Ordførerens forslag punkt 7.7.6  vedtatt med 11 mot 2 stemmer. (SV+V) 
Misjes forslag punkt 5.1.3 enstemmig vedtatt.  
Mongs forslag punkt punkt 7.3 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvringe innstiling enstemmig vedtatt. 

 
KPU- 005/17 Vedtak: 
 
Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2017-2030 blir vedtatt som 
fremlagt med følgende endringer: 
1. Mulighetsstudeien av sentrum legges inn som en del av planprosessen. 
2. Følgende punkt tas ut i 5.1.2 Bo og vokse opp i Eigersund, side 16, punkt 2: «Det er 

tilstrekkelig areal til boligbygging i gjeldende kommuneplan og det legges ikke opp til å legge 
inn ytterligere areal i planperioden, uten at tilsvarende areal blir tatt ut i samme område. En 
vil prioritere de allerede regulerte boligområdene for å få disse utbygd før en starter opp nye 
områder.) 

3. Følgende punkt tas ut i 7.7.6 Fritidsbebyggelse, side 24: "Innspillene knyttet til 
hyttebygging vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: «Ikke åpne opp for bygging av 
fritidshus i strandområde/kystnære områder vest for Fv. 44 ." 

4. Punkt 5.1.3 Et vekstkraftig regionalt senter - by og sentrumsutvikling, andre avsnitt endres 
slik: «Eie-området med jernbanestasjonen er pekt ut som et fremtidig utvidelsesområde for 
sentrum og en skal tilrettelegge dette som kollektivknutepunkt med gode 
parkeringsløsninger, boliger, kontorbygg, service og annet med høy tetthet på boliger.» 

5. Punkt 7.3 Tettstedsutvikling Helleland og Hellvik endres slik: "Det gjennomføres en 
stedsanalyse for Helleland for å peke på arealmessige grep som en kan gjøre og som bygger 
opp under Helleland som lokalsenter. Dette må gjøres i samarbeid med 
grendelag/velforening.” 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §§ 11-13 og 4-1. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

006/17 Spørsmål og orienteringer i møte 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
20.04.2017 Behandling i Kommuneplanutvalg 
 
 
 
KPU- 006/17 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

 
 
 
 


