
Eigersund idrettsråd 

Referat styremøte 23. oktober 2017. 
Sted: Kulturkontoret, Strandgata 
Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Therese N. Østebrød, Tone Lise Aase, Hanne Ulset, 

Inger Torgersen, Rune Andersen 
Referent: Kristin Hovland 
Gjest: Cecilie Tengesdal, Christer Viggen 
Forfall: Stian Norheim, Tom Ove Sørdal, Tor Inge Leidland, Veronica Tjølsen. 
 

Lokale aktivitetsmidler 
Forslag til fordeling av lokale aktivitetsmidler ble lagt fram for idrettsrådet. Fordelingen ble vedtatt, 
og beløpene er blitt registrert. Utbetaling ventes i første halvdel av november. 

Folkepulsen 
Da det fortsatt forelå midler til fordeling etter søknadsfrist i vår, ble det gitt en ny mulighet for å søke 
høsten 2018. Det er kommet inn få nye søknader etter dette. Sekretær sender ut påminnelse til 
fjorårets søkere, med oppfordring om å søke igjen også i år. 

Evaluering av informasjonsmøte om ny søkeportal for spillemidler 
Søkeportalen for spillemidler er blitt endret, og i denne forbindelse ble det avholdt et 
informasjonsmøte på Grand hotell den 19.10, der representanter fra fylkeskommunen fortalte om 
den nye portalen. Oppmøtet var svært godt, der ca. 27 aktører fra ulike foreninger fikk anledning til å 
få svar på hva det måtte være vedrørende spillemidler. Etter selve informasjonen ble det minglet og 
spist. Tilbakemeldingene var positive, og arrangementet opplevdes som svært vellykket. 

Regionale anlegg 
Under informasjonsmøtet (se punkt over), framkom det at i andre deler av fylket jobbes det bedre 
med å få til regionale idrettsanlegg. Representantene fra fylkeskommunen sendte en oppfordring til 
Dalane om å jobbe med dette. Egersund idrettsråd bør se nærmere på om det skal ta initiativ til å 
samle idrettsrådene i Dalane, samt politiske krefter, for å samtale rundt denne muligheten. 

Møte med administrativ- og politisk ledelse 
Idrettsrådet mener at det bør utarbeides faste kriterier for forskuttering av spillemidler, for å unngå 
ulik behandling av idrettslag og foreninger. Dette spilles inn til neste møte med administrativ- og 
politisk ledelse. Sekretær kaller inn til møte i løpet av desember. 

Idrettsrådet ønsker å gi innspill til budsjett og økonomiplan. Sekretær har sendt forespørsel til 
administrasjonen om når/hvordan innspillet sendes inn. Avventer tilbakemelding. 

Besøk av EIK håndball 
I februar 2018 ventes den nye flerbrukshallen, Espelandshallen, ferdigstilt. I denne forbindelse ønsket 
EIK håndball å dele sine tanker rundt behov for tid og areal. Håndballen ønsker å få tilgang til 
håndball-delen av hallen i så stor grad som mulig. Idrettsrådet kaller inn lag og foreninger som i dag 
bruker idrettshaller til neste møte den 22.11, slik at alle kan uttale seg om sitt behov. 



Detaljregulering og planprogram, masseuttak Hegrestad og Gjermestad 
Eiendommen grenser til NMK. Fadder for NMK tar kontakt med klubben for å høre om vi i fellesskap 
skal levere en merknad. Detaljer for reguleringen ligger her: 

http://www.eigersund.kommune.no/detaljeguleringsplan-for-masseuttak-hegrestad-og-
gjermestad.6033141-163167.html 

Varsel om oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til høring for 
detaljeguleringsplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad. 

Varsel om oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til høring for: Reguleringsplan for 
masseuttak Hegrestad og Gjermestad, gnr. 57 bnr 1,3,15,18 gnr.54 bnr. 
11 m.fl M14 og M15 

I henhold til Plan og bygningsloven §§12-8 varsler SK Langeland as på vegne av tiltakshaver oppstart 
av detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning på eiendom Gnr.57 Bnr.15 og 18 m.fl. i 
Eigersund kommune. 

I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til råstoffutvinning-nåværende og hensynssone 
landbruk, slik at tiltaket er innenfor formålet, bortsett fra en liten utvidelse i vest. 
Ihht. forskrift om konsekvensutredning §2, punkt d) og f), samt vedlegg I punkt 2, utløses krav om 
konsekvensutredning. 

Forslag til planprogram for overnevnte plan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 
samsvar med PBL §12-9. 

Planområdet 

Planområdet ligger på vest og østsiden av fv.44 ved Sporavatnet, og er i dag i full drift. 

 

Formålet med reguleringsplanen 

Formålet med planen er å regulere eksisterende masseuttak, samt en liten utvidelse, for å sikre 
videre drift. Masseuttaket er i dag ikke regulert. Reguleringsplanen med konsekvensutredningen skal 
bidra til 

http://www.eigersund.kommune.no/detaljeguleringsplan-for-masseuttak-hegrestad-og-gjermestad.6033141-163167.html
http://www.eigersund.kommune.no/detaljeguleringsplan-for-masseuttak-hegrestad-og-gjermestad.6033141-163167.html


at uttaket skjer i forsvarlige former der hensyn til miljø og samfunn blir vurdert og hensyntatt. Det 
skal settes rammer for bl.a uttaksnivå, etterbruk og landskapstilpasning. 

Merknader til oppstartsvarselet 

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på Eigersund kommune 
sine hjemmesider, samt i papirutgave på plankontoret i Egersund og på biblioteket i Egersund, i 
tidsrommet 02.10.17-15.11.17. Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram vil Eigersund 
kommune fastsette det endelige planprogrammet for den etterfølgende plan og 
konsekvensutredningen. 

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes SK Langeland as, Obstfeldervegen 3, 4100 Jørpeland 
eller mail til post@sklangeland.no. 

Frist 

Frist for merknader er satt til 15.11.2017. Det bør tydelig skilles mellom høringsmerknader som 
gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet. 

 

 

Eventuelt 
- Neste møte blir 22.11, idrettslag som trener i haller blir invitert. 
- Juleavslutning blir 15. desember. 

mailto:post@sklangeland.no
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