
Sirdal kommune

   MØTEINNKALLING

UTVALG: KOMMUNESTYRET

MØTESTED: Rådhuset, Tonstad

DATO: 19.06.2014

TIDSPUNKT: 18:00

Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må 
utvalgssekretæren snarest mulig få melding om dette på tlf. 38379018. Utvalgssekretæren 
innkaller vararepresentant.

Tonstad, 11.06.2014

Jonny Liland Marit Auset
Utvalgsleder Utvalgssekretær
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Sirdal kommune

Protokoll fra forrige møte

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

7783/2014-2012/116 Marit Auset 11.06.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/41 Kommunestyret 19.06.2014

Protokollen fra møte 08.05.2014 godkjennes.

Marit Auset
Arkivleder/konsulent

Vedlegg
1 Protokoll fra møte 08.05.2014
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Sirdal kommune

   MØTEPROTOKOLL

UTVALG: KOMMUNESTYRET

MØTESTED: Rådhuset, Tonstad

DATO: 08.05.2014

TIDSPUNKT: 18:00 – 19:05

MEDLEMMER:

Jonny Liland Leder AP

Rolv Guddal Medlem AP

Glenn Oliver Josdal Medlem AP

Siv Tone Å. Bjunes Medlem AP

Siri Ovedal Medlem AP

Thor Jørgen Tjørhom Medlem SP

Lars Audun Fodstad Medlem SP

Anita Haugen Medlem SP

Egil Netland Nestleder KRF

Svein A Hompland Medlem KRF

Anne Karin Liland Medlem KRF

Åse Bente Sinnes Medlem V

Morten Ovedal Medlem H

Ivar Hognestad Medlem FRP

Isak A Liland Medlem BU

Karl Edvald Fjeldsaa Medlem BU

Venke Tjørhom Medlem BU

FORFALL MEDLEMMER:

Helge M Tonstad Medlem H

Arvid Tjørhom Medlem FRP

Isak A Liland Medlem BU

VARAMEDLEMMER:

John Haugen Varamedlem H (Inhabil i sak 14/37)

Kenneth Åsemoen Varamedlem FRP

Roy Hegre Varamedlem H (Møtte i sak 14/37)

Tor Sigve Vik Varamedlem BU

FRA ADMINISTRASJONEN: STILLING:

John Birkeland Konst.rådmann

Marit Auset Arkivleder/konsulent

Tonstad,  08.05.2014

Jonny Liland Marit Auset
Utvalgsleder Utvalgssekretær
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Innhold
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RS 14/7 Agder Energi - referat fra eiermøte 21.02.2014
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effektuering og ferdigmelding av politiske vedtak 
i Sirdal kommune
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Egeland hyttefelt -  endelig behandling. 
Grunneier Georg Egeland
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Sinneslia teig 3 - endelig behandling. Grunneier 
John C. Sinnes

PS 14/40 Eventuelt
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PS 14/30 Protokoll fra forrige møte

Protokollen fra møte 13.03.2014 godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/30
Behandling
Ingen merknader.

Vedtak
Protokollen fra 13.03.2014 ble godkjent.

PS 14/31 Orienteringer

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/31

Behandling
Ingen saker.

PS 14/32 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/32
Behandling
Ingen merknader.

RS 14/5 Møtebok og Årsmelding fra Agder Sekretariat

RS 14/6 Sørlandstinget - referat 28.02.2014

RS 14/7 Agder Energi - referat fra eiermøte 21.02.2014

PS 14/33 Forvaltningsrevisjonsrapport - Registrering, effektuering og 
ferdigmelding av politiske vedtak i Sirdal kommune

Forslag til vedtak

Rapporten tas til etterretning.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide skriftlige rutiner for rapportering om 
vedtaksoppfølging i tråd med rapportens anbefalinger.
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2014 – PS 14/19

Behandling
Saken utgår.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/33
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rapporten tas til etterretning.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide skriftlige rutiner for rapportering om 
vedtaksoppfølging i tråd med rapportens anbefalinger.

PS 14/34 Prisvurdering av tjenester ved helsestasjon og legekontor.

Forslag til vedtak

1. Forslag til nye rutiner og priser for utenlandsvaksinering godkjennes.
2. Forslag til nye priser for tjenestene enkel attest og -offshore attest godkjennes. 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 11.03.2014 PS 14/3

Behandling
Eldrerådet støtter forslag til vedtak.

Vedtak
Eldrerådet støtter forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og levekår - 12.03.2014 – PS 14/15

Behandling
Tilleggsforslag til rådmannens innstilling fra Glenn O. Josdal (AP):
Nytt pkt. 3: 
Disse endringene foretas i forbindelse med tertialrapporten.

Votering
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Glenn O. Josdal (AP) ble enstemmig tilrådt. 

Tilråding fra Utvalg for oppvekst og levekår

1. Forslag til nye rutiner og priser for utenlandsvaksinering godkjennes.
2. Forslag til nye priser for tjenestene enkel attest og -offshore attest godkjennes. 
3. Disse endringene foretas i forbindelse med tertialrapporten. 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2014 – PS 14/35

Behandling
Forslag fra Thor Jørgen Tjørhom SP:
Korrigerte punkt 3 hvor han la til ordet «økonomiske».

Votering
Det ble foretatt punktvis avstemming:
Punkt 1 vedtatt med 4 mot 1 (Ap) stemme.
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets tilråding

1. Forslag til nye rutiner og priser for utenlandsvaksinering godkjennes.
2. Forslag til nye priser for tjenestene enkel attest og -offshore attest godkjennes. 
3. Disse økonomiske endringene foretas i forbindelse med tertialrapporten.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/34
Behandling
Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Forslag til nye rutiner og priser for utenlandsvaksinering godkjennes.
2. Forslag til nye priser for tjenestene enkel attest og -offshore attest godkjennes. 
3. Disse økonomiske endringene foretas i forbindelse med tertialrapporten.

PS 14/35 Stillinger vann og avløp

Forslag til vedtak

Det opprettes følgende faste stillinger innen selvkostområde vann og avløp:

1. Gruppeleder VA i henhold til vedtatt omorganisering TLM
2. Ingeniørstilling VA for å jobbe med prosjekter i allerede vedtatt hovedplan for vann og 

avløp.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.04.2014 – PS 14/21

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.

Administrasjonsutvalgets tilråding
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Det opprettes følgende faste stillinger innen selvkostområde vann og avløp:

1. Gruppeleder VA i henhold til vedtatt omorganisering TLM
2. Ingeniørstilling VA for å jobbe med prosjekter i allerede vedtatt hovedplan for vann og 

avløp.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/35
Behandling
Forslag fra Morten Ovedal H:
Manglende kompetanse og kapasitet på VA avdelingen løses ved innleie av ressurser.

Forslag fra Rolv Guddal AP nytt punkt 3:
Det fremmes en egen sak i administrasjonsutvalget hvor vaktmesterfunksjonene rendyrkes. 
Målsetningen er at vaktmesterene får ansvar for byggene.

Votering
Administrasjonsutvalgets tilråding med tilleggspunkt foreslått av Rolv Guddal AP ble 
enstemmig vedtatt.
Administrasjonstuvalgets tilråding med tilleggspunkt ble vedtatt 14 mot 5 (BU3, H2) stemmer.

Vedtak

Det opprettes følgende faste stillinger innen selvkostområde vann og avløp:

1. Gruppeleder VA i henhold til vedtatt omorganisering TLM
2. Ingeniørstilling VA for å jobbe med prosjekter i allerede vedtatt hovedplan for vann og 

avløp.
3. Det fremmes en egen sak i administrasjonsutvalget hvor vaktmesterfunsjonene rendyrkes. 

Målsetningen er at vaktmester får ansvar for byggene.

PS 14/36 Gebyrregulativ for saksbehandling ith plan- og bygningsloven -
justering av gebyr for endring av tillatelse.

Forslag til vedtak

Gebyrregulativ for saksbehandling iht plan- og bygningsloven endres ved at det tilføyes nytt 
gebyr for tiltak etter PBL § 20-1 a)-m) mindre endring av tillatelse.  For 2014 fastsettes gebyret 
til kr. 2053,-

Endringen i gebyrregulativet gjelder fra 01.06.14.

Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø - 11.03.2014 – PS sak 14/20.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådt.
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Tilråding fra utvalg teknikk, landbruk og miljø.
Gebyrregulativ for saksbehandling iht plan- og bygningsloven endres ved at det tilføyes nytt 
gebyr for tiltak etter PBL § 20-1 a)-m) mindre endring av tillatelse.  For 2014 fastsettes gebyret 
til kr. 2053,-

Endringen i gebyrregulativet gjelder fra 01.06.14.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.04.2014 –PS 14/47

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Gebyrregulativ for saksbehandling iht plan- og bygningsloven endres ved at det tilføyes nytt 
gebyr for tiltak etter PBL § 20-1 a)-m) mindre endring av tillatelse.  For 2014 fastsettes gebyret 
til kr. 2053,-

Endringen i gebyrregulativet gjelder fra 01.06.14.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/36
Behandling
Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Gebyrregulativ for saksbehandling iht plan- og bygningsloven endres ved at det tilføyes nytt 
gebyr for tiltak etter PBL § 20-1 a)-m) mindre endring av tillatelse.  For 2014 fastsettes gebyret 
til kr. 2053,-

Endringen i gebyrregulativet gjelder fra 01.06.14.

PS 14/37 Gnr. 1, bnr. 1 og 12. Endring av utbyggingsavtale for utbygging i 
reguleringsplan Suleskardtunet.

Forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 godkjennes revidert utbyggingsavtale av 
25.03.2014 mellom grunneier John Haugen, utbygger Favoritthytten AS og Sirdal kommune 
knyttet til reguleringsplan Suleskardtunet, ID 2013001.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/37
Behandling
John Haugen H var inhabil og fratrådte. Roy Hegre H møtte som vararepresentant i saken.

Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 godkjennes revidert utbyggingsavtale av 
25.03.2014 mellom grunneier John Haugen, utbygger Favoritthytten AS og Sirdal kommune 
knyttet til reguleringsplan Suleskardtunet, ID 2013001.

PS 14/38 Gnr. 14, bnr. 1 og 6. Detaljreguleringsplan for Egeland hyttefelt -  
endelig behandling. Grunneier Georg Egeland

Forslag til vedtak

I henhold til kommuneplan og PBL (2008) § 12-12 godkjennes detaljreguleringsplan for 
Egeland hyttefelt, del av gnr. 14, bnr. 1, 2 og 6, plan ID 2012011 med plankart datert 27.05.13, 
revidert 06.08.13 og reguleringsbestemmelser datert 27.05.13, revidert 17.09.13.

Iht PBL § 12-14 oppheves/erstattes reguleringsplan med ID 2000003 av ny plan.

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø - 11.03.2014 – PS 14/23.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådt.

Tilråding fra utvalg teknikk, landbruk og miljø.
I henhold til kommuneplan og PBL (2008) § 12-12 godkjennes detaljreguleringsplan for 
Egeland hyttefelt, del av gnr. 14, bnr. 1, 2 og 6, plan ID 2012011 med plankart datert 27.05.13, 
revidert 06.08.13 og reguleringsbestemmelser datert 27.05.13, revidert 17.09.13.

Iht PBL § 12-14 oppheves/erstattes reguleringsplan med ID 2000003 av ny plan.

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/38
Behandling
Utvalg for teknikk landbruk og miljøs tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

I henhold til kommuneplan og PBL (2008) § 12-12 godkjennes detaljreguleringsplan for 
Egeland hyttefelt, del av gnr. 14, bnr. 1, 2 og 6, plan ID 2012011 med plankart datert 27.05.13, 
revidert 06.08.13 og reguleringsbestemmelser datert 27.05.13, revidert 17.09.13.

Iht PBL § 12-14 oppheves/erstattes reguleringsplan med ID 2000003 av ny plan.

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.
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PS 14/39 Gnr. 9, bnr. 6. Detaljreguleringsplan for Sinneslia teig 3 - endelig 
behandling. Grunneier John C. Sinnes

Forslag til vedtak

I henhold til kommunedelplan for Sinnes - Tjørhom og PBL (2008) § 12-12 godkjennes
reguleringsplan for Sinneslia teig 3, del av gnr. 9, bnr. 6, plan ID 2012010 med plankart datert 
24.02.14 og reguleringsbestemmelser datert 24.02.14.

Iht. PBL § 12-14 oppheves/erstattes del av reguleringsplanen Sinneslia planID 2008005, vedtatt 
28.01.10 som blir berørt av ny detaljreguleringsplan.    

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø - 11.03.2014  - PS sak 14/22.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådt.

Tilråding fra utvalg teknikk, landbruk og miljø.
I henhold til kommunedelplan for Sinnes - Tjørhom og PBL (2008) § 12-12 godkjennes
reguleringsplan for Sinneslia teig 3, del av gnr. 9, bnr. 6, plan ID 2012010 med plankart datert 
24.02.14 og reguleringsbestemmelser datert 24.02.14.

Iht. PBL § 12-14 oppheves/erstattes del av reguleringsplanen Sinneslia planID 2008005, vedtatt 
28.01.10 som blir berørt av ny detaljreguleringsplan.    

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/39
Behandling
Utvalg for teknikk landbruk og miljøs tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

I henhold til kommunedelplan for Sinnes - Tjørhom og PBL (2008) § 12-12 godkjennes
reguleringsplan for Sinneslia teig 3, del av gnr. 9, bnr. 6, plan ID 2012010 med plankart datert 
24.02.14 og reguleringsbestemmelser datert 24.02.14.

Iht. PBL § 12-14 oppheves/erstattes del av reguleringsplanen Sinneslia planID 2008005, vedtatt 
28.01.10 som blir berørt av ny detaljreguleringsplan.    

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.
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PS 14/40 Eventuelt

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 – PS 14/40

Behandling
Ingen saker.
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Agder Sekretariat
Sekretariat for kontroflutvalg i Agder

Postboks120
4491 Kvinesdal
Bankkonto:
3080 32 25660
Organisasjonsnr.:
988 798 185

SIRDAL KOMMUNE —KONTROLLUTVALGET

Medlemmer: Varamedlemmer:
MortenOvedal, leder Tom Johansen,1. varamedlem
Anne Grethe Liland,nestleder
ReidunB ber Hau hom

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Tid: Mandag 12. mai 2014 kl. 09.00

Sted: Rådhuset, formannskapssalen

SAKSLISTE:
SAK 08/14 GODKJENNINGAV MØTEBOK
SAK 09/14ARSREGNSKAPETFOR 2013 FOR SIRDALSVEKST
SAK 10/14KOMMUNEREGNSKAPETFOR 2013

Referatsak:
Møtebokfra Agder Sekretariat

Eventuelt

Sirdal,5. mai 2014

Morten Ovedal
Leder

Varamedlemmermøter bare ved nærmereinnkalling

Kjell Ivar Hommen
Utvalgssekretær

Eventuelleforfall bes meldt til Kjell Ivar Hommen,tlf. 975 10298.
Kopi sendt elektronisktil: Sirdal kommune,ordfører,rådmann,revisorer,Trond Arne
Thomassenog avisenAgder

Eierkommuner:
Audnedal,Bygland,Bykle,Evje og
Hornnes,Farsund,Flekkefjord,
Hægebostad,Iveland,Kvinesdal,
Lindesnes,Lyngdal,Mandal,
Marnardal,Sirdal,Valle, Aseral

Ansatte:
Daglig leder Kjell IvarHommen
Telefon:38 35 14 09
Mobiltelefon:97 51 02 98
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no


SaksbehandlerWilly Gill
Telefon 38 35 52 77
Mobiltelefon90 95 62 46
E-post:willy.gill@asekretariat.no
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Sirdal kommune

Årsmelding for Sirdal eldreråd 2013.

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

5772/2014-2007/1281 Kent Henrik Seland 29.04.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/10 Eldrerådet 06.05.2014

14/9 Kommunestyret 19.06.2014

Bakgrunn
Eldrerådet er etter Lov om råd for menneske med nedsett funksjon pålagt å lage årsmelding.
I § 7 står: ”Rådet skal kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal 
leggjast fram for kommunestyret”.

Forslag til årsmelding fremlegges og behandles i møtet.

Hjemmelsbakgrunn
Lov om råd for menneske med nedsett funksjon

Vurdering
Det kan være nyttig og riktig å informere andre om eldrerådsarbeidet. 
I følge rådsloven § 7 skal eldrerådets årsmelding forelegges kommunestyret.

Konklusjon
Årsmelding og eventuell oppfølging avklares i møtet.

Forslag til vedtak
Eldrerådet godkjenner årsmeldingen for Sirdal eldreråd 2013.

Elfrida Netland Kent Henrik Seland
Rådsleder Sekretær

Vedlegg
1 Årsmelding for Sirdal eldreråd 2013.

Side�17



Årsmelding for Sirdal eldreråd 2013.

1. Eldrerådets sammensetning. Formål og oppgaver.

Eldrerådet består av følgende medlemmer/varamedlemmer:

Medlemmer                                     Personlige varamedlemmer
Elfrida Netland  Leder                     Ivar Åmlid
Erik Grødem      Nestleder               Kristian Åsemoen
Marta Rabbe                                    Siri Nordhasli
Jørgen Solheim                                Ester Tjørhom
Olav Heggdal                                   Astrid Josdal

Erik Grødem ble av helsemessige grunner nestleder etter første rådsmøte 22. januar og Elfrida 
Netland overtok som rådsleder.

Eldrerådet er opprettet med hjemmel i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. 
Rådet skal fungere som et rådgivende organ for kommunen, og skal gis anledning til å 
behandle alle saker som gjelder de eldres levekår.

2. Møter.

Eldrerådet har hatt 7 møter i Sirdal rådhus: 22. januar, 23. april, 18. juni, 10. september, 15. 
oktober, 12. november og 10. desember 2013. Rådet har behandlet 30 saker og 32 referat-
/orienteringssaker.

Representanter fra kommunen og andre som har deltatt på eldrerådets møter:
Siv Turid Tjomlid, saksbehandler NAV, Kim Tjomlid, Tonstad Taxi, John Birkeland, ass. 
rådmann, Glenn Josdal, utvalgsleder for oppvekst og levekår og Astrid H. Tjørhom, rådet for 
funksjonshemmede, 22.1 – Klage på omlegging av TT-ordningen og forbedring av 
kollektivtilbudet i Sirdal.
Sara Mandel Birkeland, konst. enhetsleder for pleie og omsorg, 22.1. – Delavtaler med SSHF 
og sak om omgjøring av sykehjemsplasser til omsorgshybler.
Ruth Lillian Hompland, enhetsleder helse, 23.4. – informasjon om Litlemohagen og hun 
deltok også 18.6. – med å svare på spørsmål om retningslinjer for tjenesten i helseenheten 
samt om dagsenter for yngre brukere.
Sara Mandel Birkeland, konst. enhetsleder for pleie og omsorg, 10.9. – informasjon om blant 
annet hjemmebesøk, døgntjenesten og bruken av ekstrahjelp.

Av saker til behandling kan nevnes:
- Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 – 2017 for Sirdal Kommune.
- Refleksjoner over vedtatt budsjett og gjennomgang av drift 2013. Tertialrapporter.
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- Uttalelse om planer og ulike reguleringssaker.
- Statens seniorråd – Info og pressemeldinger.
- Årsmelding(er). Diverse høringer.
- Aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens.
- Informasjon fra eldrerådets representant i Pårørendeforeningen Sirdalsheimen.
- Oppfølging av saker fra Fylkeseldrerådet i Vest-Ager.
- Delavtaler med Sørlandet sykehus HF.
- Prosjektet «Lenger i eget liv». Listersamarbeid.Betalingssatser ved pleie og 

omsorgstjenester.
- Status for lyttevennprosjektet – lesetilbud til skolene i regi av eldrerådet.
- Retningslinjer for tjenester i helseenheten.
- Pådrivere for fysisk aktivitet og servicetilbud med betydning for eldre.
- Datakurs i regi av pensjonistklubbene/frivillighetstjenesten/eldrerådet.

3. Deltakelse på konferanser/møter.

- På Vest-Agder Fylkeseldrerådets vårkonferanse i Buen Kulturhus, Mandal, 10.4.13 deltok
rådet med god deltakelse. Fylkeseldrerådskonferansene er en sentral og nyttig møteplass 
for eldrerådene i fylket. 

- Hele eldrerådet deltok på fellesmøte med listerrådene 4.3 på Feda bedehus og kirketun. 
- Markering av «eldredagen» ble 23.9. kl. 17 på kulturhuset etter samme utførelse som 

tidligere år med transport, mat, musikk og underholdning. Anders Mathias Larsen tok for 
seg bestillingen «Mine beste år» og over åtti pensjonister fikk være med på en innholdsrik 
og fin festkveld på kulturhuset.

- På «Lyttevennkonferansen» 11.10. på Universitetet i Agder deltok Steinar Tjomlid og 
John Stangeland for eldrerådet.

- Eldrerådet arrangerte sammen med Pårørendeforeningen «17. mai fest» og ”Førjulsfest” 
på Sirdalsheimen 19.12. Rådet fikk gode tilbakemeldinger på disse festene.

4. Annet.

Eldrerådets rettigheter og lovpålagte status er fortsatt ivaretatt på en god måte i Sirdal. 
Men kunnskap og informasjon om eldrerådsarbeidet i kommunen må stadig fornyes for å 
sikre at eldrerådssakene kommer til rådet og blir behandlet der før endelig vedtak blir fattet.
Rådet ser gjerne å få flere saker til høring i forberedelsesfasen. Praksis og erfaring viser at 
tidlig involvering er viktigst for å oppnå innflytelse i sakene. Det er dessverre fortsatt saker og 
utfordringer som i etterkant viser seg å skulle vært behandlet på et tidligere tidspunkt i 
eldrerådet. 
Møteinnkallinger og møteprotokoller fra rådet publiseres på Sirdal kommunes hjemmeside på 
internett.

Tonstad, 6.5.2014

Elfrida Netland Kent Seland
Rådsleder sekretær
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Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

  
Postboks 120 
4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
3080 32 25660 
Organisasjonsnr.: 
988 798 185 

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 
Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 
Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 
Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 
Telefon: 38 35 14 09 
Mobiltelefon: 97 51 02 98 
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 
Telefon 38 35 52 77 
Mobiltelefon 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

SIRDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 
 

    MØTEBOK 
 
Møte nr. 03/14 
 
Møtedato: 12. mai 2014 kl. 09.00 – 09.45 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilstede: 
Morten Ovedal, leder 
Anne Grethe Liland 
Reidun Byberg Haughom 
 
Dessuten møtte: 
Økonomisjef Arne Eiken 
Revisor Helene S. Egeland 
Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 
 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 
SAKSLISTE: 
SAK 08/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 
SAK 09/14 ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 FOR SIRDALSVEKST 
SAK 10/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013 
 
Referatsak: 
Møtebok fra Agder Sekretariat 
 
Eventuelt 
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UNDERSKRIFTER 
 
 
 
Morten Ovedal     Anne Grethe Liland   Reidun Byberg Haughom                    
 
 
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1 varamedlem, ordfører, rådmann, revisorer 
og avisen Agder. 
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Møtebok 12. mai 2014     Sirdal kontrollutvalg 
  
 
 
SAK 08/14 GODKJENNING AV MØTEBOK  
 
Enstemmig vedtak: 
 

Møteboken fra 17. mars 2014 godkjennes. 
 
 
SAK 09/14 ÅRSREGNSKAPET FOR 2013, SIRDALSVEKST KF 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 

Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Sirdalsvekst KF for 2013. Sammen 
med årsregnskapet forelå revisjonsberetning og oppsummeringsbrev (nummerert 
brev nr.2) fra Kommunerevisjonen Vest. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende 
spesifikasjoner og noter, tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes 
informasjonsbehov. 
 
Kontrollutvalget vil anmode om at de anbefalinger som fremkommer i 
nummerert brev nr.2 følges opp og gjennomføres. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet 
datert 5. mai 2014 og nummerert brev fra revisjonen, datert 30. april 2014, har 
kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2013 for Sirdalsvekst KF. 
 

 
 
Saksfremstilling:   Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
SAK 09/14 ÅRSREGNSKAPET FOR 2013, SIRDALSVEKST KF 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 
Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale 
foretak av 17. desember 1999. 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsregnskapet for 2013  
Årsberetning for 2013  
Revisjonsberetning, datert 05.05.2014 
Nummerert brev nr. 2, datert 30.04.2014 
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Saksopplysninger: 
Regnskapet består av balanse pr. 31. desember 2013, og driftsregnskap som viser et positivt 
netto driftsresultat på kr 1 057 335 og et regnskapsmessig merforbruk på kr. 1 205 747.  
Det foreligger standard revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest.  
 
I nummerert brev nr. 2 fra revisjonen kommenteres regnskapspraksis ved bevilgning og 
utbetaling av lån og tilskudd. Revisor foreslår at det skjer en omlegging av regnskapsføringen 
fra og med 2014. 
Det foreslås slik omlegging av regnskapspraksis: 

 Lån og tilskudd utgiftsføres på bevilgningstidspunkt, og føres mot kortsiktig gjeld 
(reskontroføres) Utbetaling av lån/tilskudd skjer som før når alle formaliteter og vilkår 
er på plass, og belastes da den respektive reskontro/kortsiktig gjeld. Grunnlaget og 
godkjenningsprosedyrene i forbindelse med utbetalingen vil ikke påvirkes av denne 
endringen.  Forskjellen vil være at det må legges inn kontrollrutine som sikrer 
kontroll/attestasjon ved utbetaling fra reskontro/kortsiktig gjeld. 

 
En slik endring vil medføre at regnskapet gjennom året tydeligere vil vise hva som er bevilget 
av henholdsvis lån og tilskudd, og vil gjøre budsjettkontrollen enklere. 
Det må etableres rutine for vurdering av eventuelle bevilgninger/tildelinger som blir foreldet, 
eller som av ulike grunner ikke kommer til utbetaling.   
 
Det vises til revisjonsberetning og nummerert brev nr.2 fra revisjonen. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Sirdalsvekst KF for 2013. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetning og oppsummeringsbrev (nummerert brev nr.2) fra 
Kommunerevisjonen Vest. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter, tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Kontrollutvalget vil anmode om at de anbefalinger som fremkommer i nummerert brev nr.2 
følges opp og gjennomføres. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 5. mai 2014 
og nummerert brev fra revisjonen, datert 30. april 2014, har kontrollutvalget ingen merknader 
til årsregnskapet for 2013 for Sirdalsvekst KF. 
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SAK 10/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, SIRDAL KOMMUNE 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 

Kontrollutvalget har behandlet Sirdal kommune sitt regnskap for 2013. Sammen 
med årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen samt revisjonsberetning fra 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende 
spesifikasjoner og noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle 
krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet 
datert 8. april 2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Sirdal kommune 
sitt årsregnskap for 2013. 

 
 
 
Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
Sak 10/14 Kommuneregnskapet for 2013, Sirdal kommune 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsregnskapet for 2013 – utsendt direkte fra kommunens sekretariat 
Årsberetningen for 2013 – utsendt direkte fra kommunens sekretariat 
Revisjonsberetning, datert 8. april 2014 
 
Saksopplysninger: 
Driftsregnskapet viser kr 209 193 012 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk 
på kr. 7 087 693. 
 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap 
og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av 
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 
 
Årsregnskapet er utarbeidet etter de formelle krav som stilles i kommuneloven med tilhørende 
regnskapsbestemmelser i forskrift for årsregnskap og årsberetning og god regnskapsskikk i 
Norge. 
 
Det er ikke konstatert forhold som er vurdert å måtte rapporteres i nummerert brev fra 
revisjonen. Dette synliggjør at det gjøres et grundig og solid arbeid med regnskapet i 
administrasjonen. 
 

Side�24



Agder Sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

6 

Revisor og økonomisjef vil være til stede i kontrollutvalgets møte og kan svare på eventuelle 
spørsmål i forbindelse med regnskapet.  
 
Det vises til revisjonsberetningen. 
 
Behandling av årsregnskapet 
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være slik, jf. forskrift om årsregnskap og 
årsberetning: 
 

- Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet 
- Rådmann utarbeider årsmelding 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret 
- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler regnskapet) 
- Kommunestyret godkjenner regnskapet 

 
Forslag til vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Sirdal kommune sitt regnskap for 2013. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen samt revisjonsberetning fra 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og 
regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 8. april 
2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Sirdal kommune sitt årsregnskap for 2013. 
 
 
 
 
 
Referatsak: 
 

 Møtebok fra Agder Sekretariat ble referert og tatt til orientering. 
 
 
 
Eventuelt 
 
 
Etter møteplanen er neste møte i kontrollutvalget mandag 8. september 2014 
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Vedlagt følger møtebok fra Sirdal kontrollutvalg 12.05.2014.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Kjell Ivar Hommen
Utvalgssekretær

Page 1 of 1
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REFERAT     SØRLANDSTINGET  
 

 
Dato/tid:  19.05.14  kl.  14.00 – 17.00   
Møtested:  Oslo, Stortinget, Høyres gruppemøterom,  
Møteledere:   Bjørgulv Sverdrup Lund og Toril Runden 
Referent:  Inger Holen 
Til stede:    Sig Tove Aasen   Varaordfører Iveland kommune 

Tore Askildsen  Ordfører Mandal kommune 
Torhild Bransdal   Ordfører Vennesla kommune 
Terje Damman   Fylkesordfører Vest Agder fylkeskommune 
Jan Dukene   Ordfører Tvedestrand kommune 
Johnny Greibesland  Ordfører Songdalen Kommune 
Arvid Grundekjøn,    Ordfører Kristiansand kommune 
Kjell Trygve Grunnsvoll  Ordfører Gjerstad kommune 
Ove Gundersen  Varaordfører Froland kommune 
Einar Halvorsen  Ordfører Arendal Kommune 
Svein Arne Jerstad  Ordfører Kvinesdal kommune 
Jan Kristensen  Ordfører Lyngdal kommune 
Janne Fardal Kristoffersen Ordfører Lindesnes kommune 
Per Kristian Lunden  Ordfører Risør kommune 
Tarald Myrum  Ordførar Valle kommune 
Tellef Inge Mørland  Opposisjonsleder Aust-Agder fylkeskommune 
Jon Rolf Næss  Ordfører Bykle kommune 
Buch Richard Ivar  Ordfører Farsund kommune 
Bjørn Ropstad  Ordfører Evje og Hornnes kommune 
Reidar Saga  Ordfører Åmli kommune 
Helge Sandåker  Ordfører Marnardal kommune 
Åse Severinsen  Ordfører Søgne kommune 
Jan Sigbjørnsen  Ordfører Flekkefjord Kommune 
Jon-Olav Strand  Fylkesvaraordfører Aust-Agder fylkeskommune 
Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører Aust-Agder fylkeskommune 
Arne Thomassen  Ordfører Lillesand kommune 
Runden Toril  Opposisjonsleder Vest-Agder fylkeskommune 
Kjetil Torp  Ordfører Vegårshei kommune 
Ånen Werdal  Ordfører Hægebostad kommune 
Arild Windsland  Ordfører Birkenes kommune 
Ingunn Foss  Stortingsrepresentant  
Norunn Tveiten Benestad Stortingsrepresentant  
Odd Omland  Stortingsrepresentant  
Åse Michaelsen  Stortingsrepresentant 
Hans Fredrik Grøvan  Stortingsrepresentant 
Svein Harberg  Stortingsrepresentant  

  
Meldt forfall:  Tønnes Seland  Ordfører Audnedal kommune   

Agder 
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Velkommen til Sørlandstinget v/ Bjørgulv Sverdrup Lund og Toril Runden  
 
Overskriften på dette møtet må være: " Egdene inntar Stortinget" 
 
Godkjenning av innkalling:  
 
Vedtak:  
Innkalling godkjent u.a. 
 
Godkjenning av Agenda 
 
Vedtak: 
Agenda godkjennes, det meldes en sak til åpen post 
 
 
Godkjenning av referat fra møte 28.02.14 
 
Vedtak: 
Referat fra møte 28.02.14 godkjennes 
 

Nasjonal transportplan og Sørlandet v/ Bjørgulv Sverdrup Lund 
 
Sverdrup Lund takker Solvik Olsen for å møte Sørlandstinget. Solvik Olsen har allerede vært flere 
ganger i Agder for å gjøre seg kjent med regionens hovedutfordringer vedrørende transport. Sverdrup 
Lund poengterer videre at det fortsatt er ankeret som binder landsdelens samlende 
argumentasjonsrekke sammen i forhold til å styrke infrastruktur omkring alle transportformer. Det er 
snakk om E-39, E-18 og RV-9. Dette er et knutepunkt der alle veier møtes og inkluderer både luft, 
havn, bane og vei. Signaler som Solvik Olsen slapp da han var i Aust-Agder rett før påsken om at E-
18 strekningen Arendal- Tvedestrand kan ferdigstilles i 2018 er meget gledelig. Regionen er beredt på 
å gjøre sitt for at dette kan realiseres. Det er viktig å få avklart hvorvidt hele E-39 skal holde en 2, 3 
eller 4-felts standard. Når det gjelder RV-9 er dette stamveien mot Vestlandet. Vi trenger også en 
avklaring på hvilken bestilling som er gitt vedrørende sammenkobling Sør-vestbanen. Er det kun 
snakk om sammenkobling eller det snakk om videreføring helt frem til Kristiansand? 
 
 

Nasjonal transportplan og Sørlandet v/samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen 
 
 
Solvik Olsen innleder med å presisere at "Jeg kommer ikke med noen nyheter i dag" Det er imidlertid 
satt i gang arbeid med flere viktige reformer som skal bidra til å effektivisere arbeidet med å få opp en 
fremtidsrettet nasjonal infrastruktur i Norge.  
 

 Det er snakk om å gå bort fra årlige budsjett på disse store prosjektene. Dette skal bidra til økt 
forutsigbarhet og dermed mer robusthet i forhold til å investere i nødvendig maskinpark m.m. 
Det jobbes med å etablere et veiselskap som skal være oppe å gå i 2015. Det jobbes allerede 
nå med å etablere et interimstyre? 

Veiselskapet skal i hovedsak ta hånd om store prosjekter over sammenhengende og lange  traseer. 
Når man planlegger skal det planlegges for hvordan det skal bli.  
 
Når det gjelder å svare opp spørsmål omkring E-39 må det avklares hvilke fullmakter SVV har fått. 
Det skal planlegges for 4- felt hele strekningen.  
 

 Den andre reformen skal bidra til en økt robusthet når det gjelder vedlikehold av sentrale 
veistrekninger. Det nytter ikke bare å bygge nye veier de må også vedlikeholdes. 
Infrastrukturfondet skal bidra til dette er i dag på 30 milliarder og skal vokse til 100 milliarder i 
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denne perioden. Også denne reformen vil forenkle arbeidet med å inngå større kontrakter noe 
som vil gjøre arbeidet lettere for alle parter.  

 
Solvik Olsen presiserer at E-39 er svært viktig. Dette er en viktig vei fra Kristiansand til Trondheim. 
Solvik Olsen trekker frem suksessen omkring E-18 Kristiansand - Grimstad. Det kan tyde på at denne 
forbedringen har bidratt til å rekruttere kompetanse til regionen fra mer sentrale strøk. Med andre ord 
har landsdelen blitt mer attraktiv og vil sikre tilflytting av kritisk kompetanse for næringslivet. Når det 
gjelder strekningen E-18 mangler det fortsatt 800 millioner og Solvik Olsen sier at det jobbes med 
dette.  
 
Når det gjelder jernbanen så er KVU-en viktig. Solvik Olsen maner til litt tålmodighet og peker på at 
arbeidet med Intercity må prioriteres først. Det er viktig å sikre mest mulig fleksibilitet og økt kapasitet 
på nåværende bane vil prioriteres på dagtid fremfor sovevogn strekningen Stavanger- Kristiansand.  
 
Når det gjelder spørsmål om veien videre for Gullknapp legger regjeringen til grunn at de ønsker 
velkommen konkurranse.  
 
Når det gjelder nasjonal havnestrategi er det nødvendig med økt samordning for å bli mer 
kostnadseffektive. Det er også viktig å se havn som ledd i en helhet for sikkerhet og peker på 
samarbeidet vei-havn og som har ført til at mange trailere som har kommet med ferge fra Europa til 
Norge og som gjennom kontroller har fått kjøreforbud grunnet i vinter.  Det er her snakk om 
samarbeid både i forhold til bedre kapasitet og sikkerhet. Håndheving av lovverket må sees som en 
helhet mellom transportfaglige etater.  
 
Solvik Olsen kommentarer også hvilken betydning tilrettelegging for økt gang og sykling skal ha. Her 
må fokus være å legge til rette for og etablere løsninger som er så attraktive at folk velger dem. Solvik 
Olsen berømmer Kristiansand for nettopp å legge godt til rette for økt gange og sykling. Hverdagen 
må gå i hop for folk flest. 
 

Debatt   
 

 Tarald Myrum, ordfører i Valle kommune påpeker betydningen av å videreføre arbeidet med å 
ferdigstille gul-stripe standard på RV-9 fra Kristiansand til Hovden. Dette prosjektet er bare 
halvveis gjennomført. Det kreves 25 mill. kroner i 2015 og deretter 65 mill over en 
treårsperiode.  

 Arvid Grundekjøn sier at oppsummeringene fra Solvik Olsen er gledelig for landsdelen og 
påpeker at det er ankeret som samler landsdelens prioriteringer. Grundekjøp poengterer 
betydningen av Ringveien og viser til at Kristiansand nå er den eneste byen som krever at 
hoved- trafikken med sitt knutepunkt må sluses gjennom sentrum. Det er estimert en kostnad 
på 4 milliarder for å bygge ringvegen der alle transportformer kan håndteres. Dette bør være 
et godt prosjekt for den nye veiselskapet. Grundekjøn takker for signaler så langt og se frem til 
fortsettelsen 

 Janne Fardal viser til at det er behov for helhetlige løsninger og ber om klarhet i hvilken 
standard som er tenkt for E-39   

 Tore Askildsen støtter opp om Fardals innlegg 

 Kjell Trygve Grunnsvoll peker på at det er gledelig med KVU-en men etterlyser hvilken 
bestilling som egentlig er gitt 

 Einar Halvorsen takker Solvik Olsen for besøket i Arendal rett før påske og viser til positive 
signaler vedørende Gullknapp 

 Tellef Inge Mørland peker på veinettet rundt Arendal som holder på å kollapse, hva tenker 
man her? 

 Per Kristian Lunden viser til møter med NSB og signaler om å øke avganger til 4 ganger om 
dagen 

 Arne Thomassen er tydelig på at landsdelen er klare for å ta imot nye statlige arbeidsplasser 
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Solvik Olsen takker for innspillene og vil ta dette med i det videre arbeidet. Han peker også på at 
landsdelens stortingspolitikere gjør en god jobb med å fremme regionens behov og bidrar til å løfte i 
flokk.  
 

 
Kommunereformen 
 
Presentasjoner av pågående prosesser i regionene 
Setesdalregionen v/ Jon Rolv Næss 
Knutepunkt Sørlandet v/ Arild Vindsland 
Østre Agder v/  Per Kristian Lunden 
Lindesnes v/ Helge Sandåker 
Lister v/ Jonny Liland 
 
Oppsummering innspill fra denne sekvensen:  

 Det pågår prosesser og dialog i hele Agder   

 Det er foreløpig ikke fattet noen beslutninger 

 Det er viktig å få avklart hvilke tjenester en kommune og en storkommune skal ha i fremtiden 

 Løsningene bør være basert på innbyggernes behov for tjenester  

 Kommunen er ikke målet men et verktøy 

 Det åpnes for kommunesamarbeid/sammenslåing på tvers av fylkesgrensene 

 Det vises til mange ser på flere alternative løsninger 

 Flere kommuner har gått sammen og søkt om prosjektmidler 

 Regionrådsnivået har ulik rolle i det pågående arbeidet. Det er i hovedsak den enkelte 
kommune selv som er driver for prosess  

 Kristiansands rolle er avklart og ønsker å samarbeid for å kunne bli større 

 Sak behandles i stortinget 18. juni 

 Det er viktig å tenke på effektiv tjenesteproduksjon og robuste fagmiljø 

 Det er viktig med gode prosesser nedenfra da dette handler mye om identitet 

 Det er viktig å ta inn det regionale perspektivet.  

 Det er på den ene siden viktig å ta vare på storbyen og samtidig må storbyen være raus og 
tenke lokalt 

 Arendal har ikke kommet så langt men er åpne både østover og vestover, må ha respekt for 
de som ønsker å opprettholde dagens kommunegrense 

 Strukturdebatten er kommet for å bli og inntil vi er ferdig med reformen. Den har bred politisk 
støtte 

 Det er ikke avklart hva man skal bruke det regionale nivået til 

 Alle bør forberede seg best mulig til at nå blir det reform 

 Vi skal lage en modell for morgendagens fremtid 

 Det er viktig å skille mellom et forvaltningsnivå og et lokalsamfunn 

 Vi må passe på at vi ikke får en repetisjon på det som skjedde i Danmark. Der gikk det trått i 
starten og så fikk plutselig alle det veldig travelt i frykt for å bli satt utenfor 

 Det pekes på at både Arendal og Kristiansand har en klok tilnærming.  
Innspill fra Sørlandsbenken 

 Det er ingenting som er bestemt og det er derfor viktig å vite hva sørlandsbenken skal spille 
inn i Stortinget.  

 Det er også viktig å tenke på det regionale nivået og sikre effektive fylkeskommunale tjenester 

 Det er forventninger til at gode lokale prosesser skal bidra til de beste løsningene 

 Agder er  i nasjonal sammenheng en geografisk liten landsdel. Det blir derfor viktig å 
synliggjøre vår landsdel 

 
Oppsummering v/ Bjørgulv Sverdrup Lund:  
Det er oppløftende å høre om en åpenhet og poengterer at det fremover blir viktig med gode 
prosesser som involverer kommunestyrene. 
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Fengsel til Sørlandet 
 
Terje Damman innleder: 
 
Vi fortsetter å fronte budskapet om nytt fengsel på Agder. Det har vist seg at Agder har flere 
alternative forslag. Det handler om både kapasitet og kvalitet. Det er faglige vurderinger som vil 
avgjøre endelig utfall. Saken følges opp mot departementet og det vil være behov for befaringer. 
Arendalsuka kan være en aktuell arena for videre dialog.  
 
Innspill 

 Ny regjering tenker nytt omkring behov for kapasitet 

 50 % av behovet er i Oslo 

 Sørlandsbenken skal ikke mene noe om lokalisering 

 Situasjonen er at i Arendal har vi et svært gammelt fengsel og i Kristiansand er det ikke mulig 
å utvide 

 Det er gjort avtale med froland kommune og forslag om et fellesmøte med alle interessenter 
fra Agder 

 Det viktigste nå er å stå sammen om et nytt fengsel i Agder 

 Det er viktig med felles argumentasjonsrekke og det foreligger allerede en utredning som kan 
brukes 

 

Åpen post 
 
Sak innmeldt av Kjetil Torp Vegårshei 
 
Fiber i grissgrendte strøk 
 
 

Neste Sørlandsting 
 
Neste møte i Sørlandstinget legges til KS høstkonferanse 16. – 17. oktober på Strand hotell Fevik. 
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Skatteetaten Saksbehandler Deresdato Vår dato

ElseSæterdal 17.02.2014

Telefon Deresreferanse Vår referanse
97044 569 2014/17166

Kommunestyret i Sirdal kommune
4440 TONSTAD

Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Sirdal kommune

	

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av "Instruks for
skatteoppkrevere" av 8.januar 2009.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighetoverfor skatteoppkreverne i saker som vedrører
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen.
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonener "Instruks for skattekontorenes
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1.januar 2014.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonener "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonenutøves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på følgende områder:

Intern kontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

	

2. Om skatteoppkreverkontoret

2.1 Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapport:

Antall årsverk 2013
0,60

Antallårsverk 2012 Antall årsverk 2011

	

0,60 0,60

	

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

	

Postboks2412 Sewww.skatteetaten.no 80080000

	

3104Tønsberg Org.nr991733078 Telefaks

skatteetaten.no/sendepost 33741200
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Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Sirdal kommune viser per 31. desember2013 en skatte- og avgiftsinngangl til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 252 457 811 og utestående restanser2
på kr 5 008 218. Skatteregnskapet er avlagt av kommunens skatteoppkrever 17.januar 2014.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember2013 for Sirdal kommune.

Resultatene viser følgende:
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt av Innbetalt av
innbetalt av krav sum krav (i %) sum krav (i %)
i MNOK sum krav (i %) forrige år regionen

Restskatt ersonli e skatt tere 2011 11,58 97,97 96,00 95,72 93,65
Arbeids iverav ift 2012 44,18 99,78 99,70 99,61 99,75
Forskuddsskatt ersonli e skatt tere 2012 16,14 96,67 98,90 98,25 99,08
Forskuddstrekk 2012 95,28 99,75 99,90 99,53 99,92
Forskuddsskatt u ersonli e skatt tere 2012 47,37 100,00 99,90 99,93 99,90
Restskatt u ersonli e skatt tere 2011 3,02 99,98 99,50 99,37 97,90

Skatteoppkrever opplyser i årsrapporten for 2013 at manglenderesultatoppnåelse forskuddskatt personlige
skattytere 2012 skyldes personlige konkurser.

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Sirdal kommune er fra 1. oktober2013 tilsluttet Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
i Vestre Agder. Før denne tid kjøpte kommunen arbeidsgiverkontrollerav ekstern kontrollør.

Resultater for kommunen per 31. desember 2013 viser følgende iht. skatteoppkreverens resultatrapportering:

Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll
arbeidsgivere antall kontroller i kontroll kontroll kontroll 2013 region (i %)

5 % 2013 2013 i % 2012 i % 2011 i %
137 7 6 4,4 4,2 4,0 4,6

Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Siste stedlige kontroll i Sirdal ble avholdt 15. april 2011.

Skattekontoret har i 2013 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern
kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2

Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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5. Resultat av utført kontroll

Intern kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført,har vi ikke avdekket vesentlige svakheter i
skatteoppkreverens overordnede interne kontroll.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene skatteoppkreverkontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsar med gjeldende regelverk, men utføres ikke i
tilstrekkelig omfang da det er utført 4,4% kontroller mot et krav på 5%.

	

6. Ytterligere informasjon

Skatteoppkrever har 21. november 2013 deltatt i dialogmøte som Skatt sør har avholdt for
skatteoppkreverne om prioriteringer, resultatkrav og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen for 2013.

Utover dette har det vært avholdt ett møte med skatteoppkreverkontoreti forbindelse med skattekontorets
prosjekt for forbedring av skatteoppkrevernes innfordringsarbeid.

Med hilsen

Cecilie Solum
avdelingsdirektør
Avdeling for innkreving
Skatt sør

Kopi til:
Kontrollutvalget for Sirdal kommune
Skatteoppkreveren for Sirdal kommune
Riksrevisjonen

Gunnar Pedersen
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 38 37 90 00 Internett: www.sirdal.kommune.no
Rådhuset
4440 Tonstad

Rådhuset, Tonstad Telefaks:    
Bank kto.: 

38 37 03 30
31320700038

E-post:
Org.nr.: 

post@sirdal.kommune.no 
964964165

Sirdal kommune
Økonomiavdelingen

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO:

«REF» 621/2014 - 2007/1661 Olaf Åge Tjørhom 200 17.01.2014

ÅRSRAPPORT SKATTEOPPKREVEREN I SIRDAL 2013

Herved oversendes årsrapport fra Skatteoppkreveren i Sirdal for 2013.

Med hilsen

Olaf Åge Tjørhom
Økonomikonsulent/Skatteoppkrever

Vedlegg
1 Årsrapport Skatteoppkreveren i Sirdal 2013
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Sirdal kommune

Folkehelseplan for Sirdal kommune 2014 - 2017

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

4879/2014-2012/923 Ruth Lillian Hompland 07.04.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/34 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø 06.05.2014

14/21 Utvalg for oppvekst og levekår 07.05.2014

14/63 Formannskapet 22.05.2014

14/44 Kommunestyret 19.06.2014

Bakgrunn

Sirdal kommune ble med i FYSAK-prosjektet (Fysisk aktivitet og friluft) i Vest-Agder i 
2004, og det ble laget en plan for folkehelsearbeidet i kommunen. Planen ble deretter revidert 
i 2007. I planstrategi for Sirdal kommune 2012 – 2015 ble det vedtatt en rullering av 
kommunens folkehelseplan med igangsettelse i 2012.

Sirdal kommune har nå utarbeidet en ny folkehelseplan for perioden 2014 – 2017. Bakgrunn 
for ny folkehelseplan er den nye folkehelseloven som trådte i kraft 01.01. 2012. Ny lov flytter 
ansvaret for folkehelsearbeidet fra helsetjenesten over til kommunen som helhet. Det betyr at
ny plan er mer omfattende enn tidligere planer, den er gjennomgripende innen alle 
kommunens områder og skal være et lokalpolitisk styringsverktøy for folkehelsearbeidet i 
kommunen.

Sirdal kommune har også vedtatt en samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune for 
perioden 2013 – 2015. Avtalen følges opp av en årlig rapportering til Fylkesutvalget over
folkehelsearbeidet i kommunen.

Hjemmelsbakgrunn

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) fra 01.01.2012.

Viser til folkehelseloven kap.2. § 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
«Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra 
til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mor 
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre 
myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, 
uttalelser, samarbeid og deltakelse i planlegging.
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Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivilling sektor.»

Planarbeidet

Arbeidet med ny folkehelseplan startet opp høsten 2012. Det ble nedsatt en tverrenhetlig 
arbeidsgruppe med representanter fra skole, barnehage, helse, kultur, teknisk drift og NAV. I 
tillegg har det vært med to brukerrepresentanter fra Sirdal idrettsråd som har representert 
både øvre Sirdal og Tonstadområdet.

Arbeidsgruppa hadde et oppstartsmøte september 2012 der folkehelserådgiver fra 
fylkeskommunen deltok med råd og inspirasjon. Det har deretter vært flere møter og 
drøftinger i forbindelse med planarbeidet. Gruppa har og hatt kontakt med andre kommuner 
for å få råd og innspill i arbeidet. 
Det har vært en tidkrevende prosess som har berørt mange samfunnsområder og den har 
derfor tatt lengre tid enn planlagt. Arbeidsgruppa har vært ledet av folkehelsekoordinator og 
enhetsleder helse.

Planen ble sendt på høring 17.02.13 med høringsfrist 07.03.14. Planforslaget ble sendt til 
Fylkesmannen i Vest Agder, Tonstad idrettslag, Sirdal skilag, LHL, Sirdal Historielag, Sirdal 
Fjellgolf og til enhetene i kommunen. Planforslaget ble også lagt ut til offentlig høring på 
kommunens hjemmeside.

I høringsrunden kom det innspill fra Fylkesmannen (vedlegg 2), enhet for arealforvaltning 
(vedlegg 3) privat aktør (vedlegg 4) og kommentarer fra Sinnes skule. 

Oppbygging av planen

Den nye folkehelseplanen har en generell del som omfatter målsettinger, organisering, 
lovgrunnlag, planer, definisjoner og prinsipper i folkehelsearbeidet. 

Det er deretter beskrevet en kartlegging av folkehelsa i Sirdal der arbeidsgruppa har tatt
utgangspunkt i de områder som er definert i folkehelseprofilen. Disse områdene er 
befolkningens sammensetning, levekår og miljø, oppvekst barn og unge, levevaner, helse og 
sykdom og kultur. De ulike områdene med underpunkt bygger på innhentet informasjon, 
statistikker og faglige begrunnelser ut fra et folkehelseperspektiv. Det er deretter gjort en 
prioritering i forhold til målsettinger, satsingsområder, handlingsplan og prioriterte tiltak.

Planen beskriver hvordan folkehelsearbeidet er organisert pr. i dag, og hvordan man ser for 
seg en framtidig organisering både i forhold til økonomi, ressurser og faglige utfordringer.

Vurdering

Gjennom arbeidet med planen har det vært viktig å ha fokus på de faktorer som har 
innvirkning på folkehelsa og utvikle Sirdal til et godt sted å bo for alle. Det handler om å 
legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer som har 
negativ innvirkning. 

Høringsuttalelser
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Høringsuttalelsene har vært drøftet i arbeidsgruppa og det ble gjort en del endringer i planen 
utfra de innspill som kom.

Fylkesmannen kommenterer i sitt høringssvar at planen er oversiktlig og at det er tydelig at 
folkehelsearbeidet er flyttet fra helsetjenesten til å være en plan for kommunen som helhet. 
Når det gjelder medvirkning i planprosessen blir det kommentert at høring og 
offentliggjøring er den svakeste form for medvirkning. Arbeidsgruppa har tidligere tatt opp 
om det burde arrangeres et folkemøte med fokus på folkehelseplanen, men ble enige om at 
det kan bli aktuelt ved neste rullering av planen. Arbeidsgruppa har også vært bredt 
sammensatt, flere av personene er med i forskjellige sammenhenger i kommunen, og gruppa
representerer dermed en stor del av innbyggerne i Sirdal.

Fylkesmannen pekte videre på spesielle utfordringer i forhold til folkehelseprofilen og savnet 
en tydeligere prioritering innen ulike områder. Planen viser at tiltak i forhold til overvekt og 
fedme allerede er igangsatt og i planen er det prioriterte tiltak i forhold til muskel og skjelett 
plager. Viser til tiltakene pausetrim, treningsapparater i tilrettelagte friluftsområder og 
temakveld. Det ble bemerket at røyking blant kvinner er en utfordring og arbeidsgruppa ser at 
det er noe det bør jobbes videre med. (vedlegg 2)

Det er gjort noen endringer i planen i forhold til innspill fra plankoordinator i kommunen når 
det gjelder arbeidsliv og arbeidsdeltakelse, spesielt for kvinner.
Det ble og kommentert at mange ulike planer gjør det vanskelig å holde oversikt og få 
gjennomført det som er hensikten med planen. Viser da til at planen har en handlingsplan 
med prioriterte tiltak som skal rulleres årlig, og at det blir viktig i forhold i kommunens 
budsjettarbeid (vedlegg 3).

Det kom høringsuttalelse fra en privat aktør som har planer om å sette i gang med ulike tilbud 
og aktiviteter på Tjomlid. Arbeidsgruppa er positiv til initiativet som inneholder både 
forebyggende og helsefremmende tiltak. Prosjektet har fokus på å utnytte arealet på en god 
måte og det vil være viktig med et godt samarbeid videre (vedlegg 4).

Det kom også innspill fra Sinnes skule med korrigeringer og rettinger som stort sett er 
innarbeidet i planen.

Prioriterte tiltak 2014 – 2017

Planen inneholder en handlingsplan (Punkt 9) der målsettinger, tiltak og ansvarsforhold innen 
alle områder er beskrevet. I handlingsplanen er det valgt ut tiltak som bør prioriteres og som 
krever styrket ressursbruk i planperioden. I planen er det foreslått en årlig rullering og 
evaluering av handlingsplanen for å ivareta folkehelsearbeidet i kommunen på en best mulig 
måte. Evalueringen må gjøres ut fra nye statistikker, folkehelseprofiler, utviklingen i 
kommunen og etter gjeldende lover og retningslinjer.

Rådmannen vil ta utgangspunkt i at prioriterte tiltak bør kunne finansieres ved 
omprioriteringer innenfor budsjettrammer. Dette gjelder både folkehelsearbeid og drift av 
frisklivssentral. 

Rådmannen registrerer videre at arbeidsgruppa har satt opp tiltak «Sikring av fotgjengerfelt» 
med en kostnad på 0,5 mill. kr. Rådmannen vil tydeliggjøre det ansvar som tilligger 
veimyndighet og veieier her. Tiltaket gjelder belysning av fotgjengerfelt i sentrum.
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Konklusjon

Folkehelseplanen for perioden 2014 – 2017 inneholder en oversikt over det totale 
folkehelsearbeidet i kommunen. Målet er at folkehelseplanen skal gi et godt grunnlag for å 
utvikle helsefremmende og forebyggende strategier og tiltak for å bedre folkehelsa i 
kommunen. 

Samarbeidet med Fylkeskommunen følges opp med årlige rapporteringer.
Det vil være viktig med tilstrekkelig ressurser for å følge opp de ulike tiltakene både i 
forbindelse med budsjettarbeidet i kommunen og gjennom ulike tilskudd og prosjektmidler.
Hele planen rulleres etter endt planperiode, handlingsplanen rulleres årlig. 

Forslag til vedtak

1. Folkehelseplan for Sirdal kommune 2014 – 2017 godkjennes.
2. Planen revideres i 2017.
3. Handlingsplan med prioriterte tiltak rulleres årlig og vurderes i forbindelse med 

budsjett/økonomiplan.

Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø - 06.05.2014 – PS 14/34.

Behandling.
Fellesforslag TLM.
Saken tas til orientering.

Votering
Fellesforslaget ble enstemmig tilrådt.

Tilråding fra utvalg teknikk, landbruk og miljø.
Saken tas til orientering

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og levekår - 07.05.2014 – PS 14/21

Behandling
Utvalg for teknikk, landbruk og miljøs innstilling ble enstemmig tilrådt.

Tilråding fra Utvalg for oppvekst og levekår

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.05.2014 – PS 14/62

Behandling
Utvalg for oppvekst og levekårs innstilling ble enstemmig tilrådt.
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Formannskapets tilråding

Saken tas til orientering.

      
John Birkeland Ruth Lillian Hompland
Konst. rådmann Enhetslder helse

Inger Marie Rokstad
Folkehelsekoordinator 

Vedlegg
1 Folkehelseplan for Sirdal kommune 2014 - 2017. Etter høring.
3 Svar på høring - forslag til plan for folkehelsearbeidet i Sirdal kommune 2014-2017
4 Innspill til høring - Folkehelseplan for Sirdal kommune 2014-2017
4 Uttalelse fra enhet for arealforvaltning
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Innledning1

Sirdal kommune har hatt en plan for folkehelsearbeid for perioden 2007 – 2008.
I planstrategi for Sirdal kommune 2012 – 2015 ble det besluttet en rullering av planen.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som startet med en revidering av planen høsten 2012. Ny 
folkehelseplan gjelder for perioden 2014 – 2017. 

Bakgrunn for ny folkehelseplan er også den nye folkehelseloven som trådte i kraft 1.1.2012. 
Den flytter ansvaret for folkehelsearbeidet fra helsetjenesten til kommunen som helhet. Det 
betyr at kommunens nye folkehelseplan vil bli mer omfattende enn den forrige fordi den skal 
være gjennomgripende innen alle kommunens områder.

I folkehelseplanen kartlegges påvirkningsfaktorer innen de ulike områdene for å identifisere 
folkehelseutfordringer i kommunen. Planen peker på aktuelle tiltak som kan være med å 
fremme folkehelsa blant innbyggerne i kommunen.
Avgjørelser som blir tatt i dag vil få konsekvenser for kommende generasjoner på godt og 
vondt. 
Det tar erfaringsvis tid å endre levekårsfaktorene og det er derfor viktig at aktuelle tiltak 
innarbeides i ulike kommunale planer. 
Planen ønsker å legge til rette for at alle innbyggere kan ta sunne valg og endre helseatferd. 

Målsetting med	folkehelseplanen2

Målet er å bli bevisst faktorer som har innvirkning på folkehelsa og utvikle Sirdal kommune 
til å bli et godt sted å bo for alle. Enklere å ta sunne valg. 
Formålet med planarbeidet er å få en folkehelseplan med tydelige innsatsområder, mål og 
tiltak. Folkehelseplanen skal være en plan som svarer på folkehelselovens krav og Sirdal 
kommunes behov, og et godt lokalpolitisk styringsverktøy for folkehelsearbeidet i 
kommunen. Oppnå en økt bevissthet om folkehelse og folkehelsearbeidet, og sikre 
tilstrekkelige ressurser til folkehelsearbeidet.

Organisering	av	planarbeidet	og	planprosessen3

Det ble nedsatt en tverrenhetlig arbeidsgruppe som har bestått av:
Folkehelsekoordinator/ergoterapeut, Inger Marie Rokstad.
Enhetsleder helse, Ruth Lillian Hompland.
Enhetsleder teknisk drift, Frank Haughom.
Kommuneoverlege Ivan Jovovic.
Representant fra barnehagene, Torunn Fossen.
Representant fra skolene Grete Sole/Kjetil Haugen.
Leder NAV Sirdal, Eva Birgitte Tengelsen.
Enhetsleder kultur, Alf Sveinung Haughom.
Sirdal idrettsråd v/ Lars Audun Fodstad, Roy Hegre.

Gruppa møttes første gang 26. 09.12 med deltaker fra Vest- Agder fylkeskommune. 
Folkehelsearbeidet bør ved rullering innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel.
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Lovgrunnlag	og	føringer4

Samhandlingsreformen – Stortingsmeld. nr. 47- ble lagt fram i 2009. Bakgrunnen for denne 
var kunnskapen om økende helseforskjeller i Norge og et økende bruk av helsetjenester som 
kan true samfunnsøkonomisk bæreevne. Et av hovedgrepene i samhandlingsreformen er å 
rette fokus mot folkehelsearbeidet i kommunene for å redusere sykeligheten i befolkningen,
og dermed bruken av helsetjenester. Et virkemiddel i dette arbeidet er den nye loven om 
folkehelse.

Folkehelseloven, med merknader og forskrifter, gir de viktigste formelle rammene for 
folkehelsearbeidet. Den pålegger kommunen som helhet ansvaret for folkehelsearbeidet. 
Loven beskriver hvordan arbeidet skal bygge på en oversikt over folkehelseutfordringer i 
kommunen, og at kommunen ut fra oversikten skal analysere og vurdere sammenhenger,
vurdere kommunens hovedutfordringer, sette mål for disse, og planlegge tiltak.

I tillegg er det en rekke lover og forskrifter m.m. som regulerer helsefremmende og 
forebyggende arbeid.

 Plan og bygningsloven.
 Helse- og omsorgstjenesteloven.
 Smittevernloven.
 Arbeidsmiljøloven.
 Opplæringsloven.
 Barnehageloven, rammeplanen.
 Forskrift om miljørettet helsevern
 Meld. St.34 (2012- 2013) Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar
 Meld. St. 20 Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller.
 Veileder for kommunale frisklivssentraler, IS-1896.
 Stortingsmelding 13 (2011 – 2012) Utdanning og velferd.
 Helsedirektoratet (2011): Moment- og tipsliste. Folkehelse og kommuneplanlegging.
 Helsedirektoratet (2008): Aktivitetshåndboka -Fysisk aktivitet i forebygging og 

behandling.
 Helsedirektoratet (2010): God oversikt – en forutsetning for god folkehelse.  
 Artikkel av Espen Evensen Reinfjord: “Bevegelse og aktivitet i en urban fremtid”. 

Relevante	kommunale	planer5

 Planstrategi for Sirdal kommune 2012 – 2015
 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
 Kommuneplanens arealdel 2008
 Kommuneplanens samfunnsdel
 Hoved plan for kommunale veger
 Hovedplan for vann og avløp
 Helse og sosial beredskapsplan ny plan 2013
 Sirdalskulen mål- og strategier. 25.04.13. Kommunestyre sak 13/26
 Plan for helsestasjonstjenesten i Sirdal kommune 2014 - 2017
 Plan for psykisk helsearbeid i Sirdal kommune 2011 – 2014
 Rusmiddelplan for Sirdal kommune 2009 – 2013
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 Rehabiliteringsplan for Sirdal kommune 2009 – 2013
 Plan for turstier og turveier i Sirdal 2013
 Smittevernplan
 Pandemiplan
 Plan for bosetting og integrering av flyktninger

Folkehelsearbeid	og	god	helse6

Definisjoner6.1
Helse:
Begrepet helse kan forstås på ulike måter. Tradisjonelt sett har god helse blitt forstått som 
fravær av sykdom. I senere tid er det blitt mer vanlig å se på god helse som en ressurs eller 
velbefinnende, som kan gi mennesker styrke til å mestre hverdagens krav.

Folkehelse:
Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. På samme måte 
som helse er en ressurs for den enkelte, er folkehelsa en av samfunnets viktigste ressurser.

Folkehelsearbeid:
Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å 
svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. 
Folkehelsearbeid er et tverrsektorielt ansvar og å jobbe helsefremmende og forebyggende.

6.1.1 Omfang	og	avgrensning	i	forhold	til	definisjonen
Definisjonen av folkehelsearbeid favner vidt. Noen vil si at alt arbeide kommunen utfører, 
handler om å ivareta folkehelsa. I folkehelseplanarbeidet vil dette bli mer systematisert og 
synlig i tråd med folkehelselovens formål § 1:

“Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forbygge psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse. 
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og 
samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et 
langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.”  

Det vil si å ta utgangspunkt i folkehelseutfordringene lokalt/regionalt og foreta en prioritering 
ut fra utfordringsbildet. 
Det er viktig at folkehelsetanken er med i alt kommunen jobber med, at alle enheter jobber 
med folkehelse, men at satsingsområdet for folkehelse snevres inn. 
Planen fokuserer på tiltak som kommunen har ansvaret for og mulighet til å gjøre noe med. 
Kommunehelsetjenestens forebyggende arbeid inngår i planen.

Grunnleggende	prinsipper	i	folkehelsearbeidet6.2
I ny folkehelselov presenteres fem grunnprinsipper som er av stor betydning på 
folkehelseområdet. 

 Utjevning
 Helse i alt vi gjør
 Bærekraftig utvikling
 Føre-var-prinsippet
 Medvirkning
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Aspekter	ved	folkehelsearbeidet6.3
Det har vært en dreining i folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv til et 
påvirkningsperspektiv, noe som medfører at folkehelsehensyn må inngå i den generelle 
samfunnsplanleggingen, og dermed er tverrsektorielt.
Folkehelsearbeidet kan deles inn i «det lille folkehelsearbeidet» og «det store 
folkehelsearbeidet». Det er beregnet at “det lille folkehelsearbeidet”, kommunehelsetjenesten 
/spesialisthelsetjenesten, er ca. 10 %, mens «det store folkehelsearbeidet» skapes 
tverrsektorielt.
Målet med folkehelsearbeid er flere år med god helse i befolkningen og en reduksjon av 
sosiale helseforskjeller.

Figur 1. Noen sentrale faktorer av betydning for befolkningens helse og velferd ( meld. St. 
13(2011 – 2012) Utdanning for velferd. 

Hver av sirklene representerer sider ved livet for den enkelte som har betydning for i hvilken 
grad livskvaliteten er god og hverdagen fungerer. Samtidig representerer de også 
helsefremmende faktorer som samfunnet som helhet kan gjøre noe med. 
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Figur 2. Faktorer som påvirker helsa (Dahlgren og Whitehead, 1991).

Innerst i figuren finner vi upåvirkelige faktorer som alder, kjønn og arvelighet. I de neste 
leddene finner vi faktorer som individuell helseatferd og sosiale, kulturelle og økonomiske 
forhold, som alle er med å avgjøre helsetilstanden.
Utdanning er eksempel på en faktor som har betydning for helsa gjennom hele voksenlivet.

Bruk av disse figurene er viktig for å gi en bedre forståelse av sammenhenger som påvirker 
helse og levevilkår. De viser og en mer helhetlig og koordinert innsats på tvers av enheter, 
tjenester og fagmiljøer.

Kartlegging	av	folkehelsa i	Sirdal	kommune7

I arbeidet med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og oversikt over hvilke 
faktorer som kan påvirkes, er det naturlig å ta utgangspunkt i Folkehelseprofilen for 2013 
(nasjonalt folkehelseinstitutt), erfaringer fra miljø og lokalsamfunn og informasjon og 
erfaringer fra tjenester/enheter i Sirdal kommune. 

Følgende samfunnsområder er derfor med i kartleggingen: 
 Befolkningens sammensetning
 Levekår og miljø
 Oppvekst barn og unge
 Levevaner/ kosthold/ fysisk aktivitet
 Kultur/ fritid/ idrett

Folkehelseutfordringene som kartlegges nedenfor vil bli lagt til grunn for mål, 
satsingsområder, og tiltak i handlingsplanen. 
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Befolkningens	sammensetning7.1
Demografisk utvikling påvirker folkehelse og samfunnets bæreevne.
Statistikk viser at befolkningen i Norge øker. Vi har stabile fødselstall, levealderen har økt 
sterkt de siste 20 årene og vi har den høyeste innvandring noensinne.

Innbyggere.
Pr. 21. februar 2013 hadde Sirdal kommune 1835 innbyggere (SSB, september 2013).

Sirdal kommune, SSB 14.10.13.
Befolkningsstørrelsen i kommunen har endret seg noe de siste årene. Statistikken viser at det har vært 
en økning i folketallet fra 2006 – 2012.

Sirdal kommune, SSB 14.10.13.
Det som skiller seg ut i Sirdal er at alderssammensetningen fram mot 2025 vil være noe 
annerledes enn i 2013. Det vil være en stor økning blant aldersgruppa 65 – 79 år, og en 
mindre økning i aldersgruppa over 80 år. Fram mot 2040 vil det derimot være en stor økning i 
aldersgruppa over 80 år.
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Levekår7.2
Sirdal har hatt en positiv folketallsutviklingen de siste årene. Det har vært en økning av 
innbyggere i yrkesaktiv alder. Befolkningsutvikling og økt yrkesdeltakelse er viktige 
indikatorer på vekst i et lokalsamfunn.

7.2.1 Arbeidsliv
Tilrettelegging for bred deltakelse i arbeidslivet forebygger fattigdom og bidrar til sosial 
inkludering i samfunnet. Arbeidet gir det enkelte menneske økonomisk selvstendighet. 
Næringslivet har meldt et stort behov for arbeidskraft i Sirdal, og det kan bli en utfordring å få 
kvalifisert arbeidskraft i tiden fremover.  I vinterhalvåret er det flere ledige stillinger innen 
turistnæring, og i sommerhalvåret øker behovet innen bygg – og anleggssektoren. 
Utfordringen for kommunen er å skape varige arbeidsplasser med helårsdrift og ha en høy 
yrkesdeltakelse med mulighet til fulltidsjobb for alle som ønsker det. Både kvinner og menn 
ligger høyt i forhold til deltakelse i den totale arbeidsstyrken.

Målsetting: 
Opprettholde høy yrkesdeltakelse.

7.2.2 Arbeidsledighet	/ ufør
Arbeidsledigheten nasjonalt er på 2,5 %, det samme som i Vest-Agder. I Sirdal kommune var 
arbeidsledigheten i 2013 svært lav, ned mot 0,5 %. Det er lavest i Vest – Agder.
Antall uførepensjonister (18 – 67 år) i Sirdal pr. juni 2013 var 8,9 % av befolkningen, landet 
ligger på 9,4 %, mens Vest – Agder har en uføreandel på 11,5 %. Sirdal ligger lavest i antall 
uføre sammenlignet med andre kommuner i fylket.
I 2009 var det flere menn enn kvinner som var uføre i Sirdal. I 2013 har dette endret seg, i dag 
er det flest kvinner som er uføre. Det er flest uføre i gruppa mellom 55 – 67 år.

ASVO er en arbeidsmarkedsbedrift med 10 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Dette er et viktig 
tiltak for de som på tross av nedsatt arbeidsevne, ønsker å være i et arbeidsforhold. ASVO 
benyttes også for kartlegging av egen arbeidsevne, og for avklaring mot ordinært arbeid eller 
ufør. Sirdal har en utfordring i forhold til å ta inn (100 %) uføre arbeidstakere i det ordinære 
arbeidsliv. Pr. i dag er det ingen arbeidsgivere i Sirdal som har ansatte på varig tilrettelagt 
arbeid i ordinær bedrift etter gjeldene regelverk.

Målsetting: 
Arbeidsgivere bør ta inn 100 % uføre personer i varig tilrettelagt arbeid.

7.2.3 Sykefravær
I Sirdal var sykefraværet i 2011 på 4 %, men i 2012 hadde det økt til 5,6 %. Sykefraværet i 
Vest–Agder var på 5,2 % og landsnivået 5,1 %.  Sykefraværet i Sirdal har vært høyt innen 
deler av arbeidsstyrken. Aldersgruppen 30 – 39 år har det høyeste legemeldte sykefraværet på 
7,5 %. 
Det er en utfordring at den mest arbeidsføre delen av befolkningen har det høyeste legemeldte 
sykefraværet.

Målsetting:
Redusere sykefraværet.

Side�61



10

7.2.4 Utdanning
Blant den arbeidsføre befolkningen i Sirdal er det 15 % menn og 26,2 % kvinner med høyere 
utdanning. I Vest Agder er tallene for menn 22,9 % og kvinner 28 %. Nasjonale tall er for 
menn 25,6 % og kvinner 30,7 %. Dette kan sees i sammenheng med arbeidsmarkedet. 

Det er lite drop – out i Sirdal men likevel gjelder dette noen elever.
Oppfølgingstjenesten i videregående skole, NAV med flere samarbeider om konkrete 
fellestiltak og felles prosjekter for utsatte elever. Forskning viser at helseforskjellene er størst 
mellom de som fullfører videregående skole og de som dropper ut.

Målsetting: 
Ingen drop - out.

7.2.5 Inntekt
Gjennomsnitt brutto inntekt i Sirdal ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet og Vest –
Agder fylke. Data viser at menn tjener bedre enn kvinner, men kvinner i Sirdal har høyere 
inntekt enn gjennomsnitt brutto inntekt i fylket.

Prisene for leie av bolig i Sirdal har steget betraktelig. Derfor kan det være en utfordring for 
aleneforsørgere og de med lav inntekt å få seg bolig.

Målsetting:
Boligsosial plan for kommunen.

7.2.6 Innvandring / integrering
IMDI foretar en hensiktsmessig fordeling av bosettingsklare flyktninger til kommunene i 
regionen, både når det gjelder nasjonalitet og familier/enslige. I 2013 hadde Sirdal 10,6 % 
innvandrere, høyest i fylket var Kristiansand med 14,6 % og lavest var Audnedal med 5,2 %. 

Vi har over 120 EØS borgere som arbeider i Sirdal, av disse er flere pendlere.
Enkelte viser engasjement for å integrere nye innbyggere og innvandrere i lokalmiljøet ved å 
fremme deltakelse i arbeidsliv og ulike fritidsaktiviteter. Likevel er det en 
folkehelseutfordring å skape allmenn forståelse og gode holdninger i forhold til integrering av 
innvandrere.

Målsetting: 
Integrere nye innbyggere og innvandrere i lokalsamfunnet og arbeidslivet.

Miljø7.3
Kommunens arbeid med miljørettet helsevern skal søke å forhindre at det oppstår forhold som 
kan ha negativ innvirkning på helsen. Miljørettet helsevern har både et forebyggende og 
gjenopprettende aspekt ved at tiltakene har som formål å forhindre, redusere og/eller fjerne 
miljøfaktorer som har eller kan ha helseskadelig effekt.
Oppgavene ivaretas av kommuneoverlege i samarbeid med helsestasjonen og ansatte innen 
teknikk, landbruk og miljø.

7.3.1 Boforhold / boområde / lekeplasser
Sirdal kommune har gode boforhold og har i lang tid hatt fokus på sikkerhetstiltak og 
trivselsfremmende tiltak som gang og sykkelveier, veilys og fartsdumper. 
Kommunen har ansvar for lekeplasser i boligfelt, legger til rette for at det er ball-binger i 
boligområder, og har fokus på å øke antall turløyper.  

Side�62



11

7.3.2 Vann
Det er relativt god dekning av kommunalt vann med svært god kvalitet. Det er og 
tilskuddsordninger for å stimulere til god vannforsyning i spredt boligbygging. Det er noen få 
områder med høyt fluorinnhold i drikkevannet, men innbyggerne informeres om tiltak, og om
at det er helseskadelig. Det er fremdeles hytteområder med dårlig vannkvalitet, men ny 
hovedplan for vann og avløp legger opp til betydelig forbedring.

7.3.3 Trafikkforhold
Kommunen er en “nullvisjon kommune” og har hatt fokus på trafikksikkerhet gjennom flere 
år. Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid for å bedre trafikksikkerheten, spesielt 
når det gjelder informasjon og holdningsskapende arbeid.
Det er en utfordring at kommunen mangler en overordnet trafikksikkerhetsplan. 
Trafikksikkerhetsmidler bør brukes på de stedene som til en hver tid gir mest nytte.

Målsetting: 
Trafikksikkerhetsplan for kommunen.
Trafikksikkerhetstiltak spesielt knyttet til fotgjengerfelt.

7.3.4 Utbygginger	/	anleggsdrift

Det blir stor anleggsvirksomhet de neste årene, spesielt i Tonstadområdet. Planlagt oppstart er 
høsten 2014.
Det kan bli utfordringer i forbindelse med økt trafikk i anleggsperioden og annet som kan 
følge med anleggsvirksomheten.

Målsetting: 
Trygg trafikk under anleggsperioden.

7.3.5 Skader / ulykker
Næringsområder bør sikres på en slik måte at særlig barn og unge ikke kan komme inn på 
områder der farlig stoff er lagret eller der det kan være veltefare. Det samme gjelder 
falleferdige bygninger i kommunen som spesielt om vinteren kan skape utfordringer.
Det er også en utfordring at barn kan skade seg på gamle anleggsmaskiner som har blitt 
stående og ruste i friluftsområder.

Målsetting: 
Ingen utrangerte maskiner eller falleferdige bygninger i friluftsområder.
Trygge næringsområder.

Oppvekst barn og unge 7.4
I 2013 var det i Sirdal 239 personer i gruppa 0 - 5 år og 231 personer i gruppa 6 - 15 år.
Forskning viser at grunnlaget for folks helse legges i barne- og ungdomsåra. Det er derfor 
viktig at det legges til rette for gode oppvekstvilkår. Satsing på barn/unge gir størst 
helsemessig- og samfunnsøkonomisk gevinst og derfor er barnehager og skoler viktige 
fokusområder.

7.4.1 Barnehage
Barnehagene er lokalisert i Øvre Sirdal og på Tonstad. Kommunen har full barnehagedekning, 
og de aller fleste har hel eller delvis barnehageplass etter fylte ett år.
Prosjekt i barnehagene:

 “Være sammen”. Det har som mål å heve kompetansen hos alle ansatte i barnehagen.
Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid.
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Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd.
Veiledning i kollegagrupper

 Kosthold: 
Barnehagen i Øvre Sirdal har kuttet ut kaker og is til fordel for bærsmoothie i 
forbindelse med bursdagsfeiringer. 
Lunsj har de fokus på et variert kosthold, de baker brød selv og barna får 
servert frukt hver dag. 
På sikt ønsker de å redusere/kutte ut “pose mat”.

Barnehagene bruker naturen/terrenget bevisst for å gi ungene en allsidig motorisk utvikling og 
stimulering. 
Fortsette med stipendordning for å utdanne førskolelærere, og tilstrekkelig økonomi til 
lærlingeplasser i barnehagene.

Målsettinger:
Kvalifisert personell i barnehagene.
Trygt og godt psykososialt miljø og nulltoleranse for mobbing og annen krenkende adferd i 
barnehagene.
Sikre at alle barn får nok fysisk aktivitet.
Sunt kosthold.

7.4.2 Skole
Skole med høy kvalitet vil være med å sikre god folkehelse i framtiden. Det arbeidet som 
gjøres i dag, vil gi resultater om 20 - 50 år. Det vil også påvirke lokalsamfunnet positivt i dag. 
Mange ferdigheter er viktig for folkehelsa, f. eks. sosialt samspill, psykiske og fysiske 
ferdigheter, lese -og regneferdigheter. 
Skolene i kommunen er lokalisert på Sinnes og på Tonstad. Begge er 1-10 skoler og har 46 
elever (Sinnes) og 181 elever (Tonstad) i skoleåret 2013/2014.
Følgende programmer og folkehelsetiltak er i gang på grunnskolene:

 Zippy`s venner, 1. klasse.
 Plan for godt skolemiljø.
 Kjærlighet og grenser, 7. klasse på Tonstad.
 MOT, 8. – 10. klasse.
 Fokus på uteaktiviteter og friluftsliv. Attraktive nye uteområder og rehabilitering av 

eldre områder.
 Elevbedrift på Tonstad med fokus på sunt kosthold, kiosk.
 Gå/sykle til skolen.
 Valgfag med fokus fysisk aktivitet, helse og sunt kosthold.
 Stort fokus på det psykososiale miljøet.
 Fadderordninger: “Hemmelig venn”, felles turer, aktivitetsdager og bruk av grillhytte.
 Fokus på det sosiale i samarbeid med foreldre og foresatte.
 SFO: Fokus på fysisk aktivitet, bruk av uteområdene, grillhytte og et godt psykososialt 

miljø for elevene.

Målsettinger: 
Kvalifisert personell i og skolene.
Trygt og godt psykososialt miljø og nulltoleranse for mobbing og annen krenkende adferd på 
skolene.
Sikre at alle barn og unge får nok fysisk aktivitet.
Sunt kosthold.
         

Side�64



13

Sirdal videregående skole på Tonstad har 80 elever. De som ikke er fra Tonstadområdet, bor 
på elevheimene som er knyttet til skolen. Sirdal har også en del elever som dagpendler til 
videregående skoler i andre kommuner. For disse elevene er det viktig med et godt tilrettelagt 
transporttilbud. 

7.4.3 Helsestasjon-skolehelsetjeneste
Hovedoppgaven er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot enkeltindivider 
og grupper i befolkningen. Helsestasjonen i Sirdal har rundt 100 % oppslutning, og er en unik 
arena for å drive helseopplysning.

 Tilbud til alle gravide, barn i alderen 0 – 20 år og deres foreldre.
 Veiing av barn og unge. Sirdal kommune tar utgangspunkt i helsedirektoratet sine 

retningslinjer for høyde og vektmålinger i 3. og 8. klasse. 
Noen av barna viser seg å være overvektige. Alle foreldre/foresatte får tilsendt 
vektkurvene for sitt barn. 
I samråd med foreldrene planlegges videre tiltak som for eksempel tilbud om «Bra 
mat» kurs, generelle tips om aktivitetstilbud i kommunen og hva man selv kan gjøre. 

 «Tidlig intervensjon»- barn i rusfamilier. Det er etablert en ressursgruppe i 
kommunen som har fokus på å fange opp barn som har behov for ekstra oppfølging.
Et nytt tverrfaglig prosjekt planlegges også sammen med barnehagen på Tonstad i
forhold til barn som kan trenge ekstra oppfølging. Dette er viktig for å komme tidlig 
inn, sikre en lik behandling og bruke ressursene som er tilgjengelige.

 «Zippy`s venner». Et prosjekt som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på 
en bedre måte. Det er ønskelig at skolehelsetjenesten får kapasitet til å delta fast. 
Programmet kjøres nå i 1. klasse på Sinnes og Tonstad skule. Helsestasjonen og 
Tonstad skule ønsker å utvide det til 4. klasse fra høsten 2014. 

 «Kjærlighet og grenser». Et familieprogram som tilbys i 7. klasse. Programmet skal 
bevisstgjøre foreldre og elever på kommunikasjon, alkohol, narkotika, nettvett og 
styrken til de ulike familiene. 

 Jentegrupper etter «jentesnakkmetoden». 
 På sikt kan det være ønskelig å innføre programmet «Psykisk helse i skolen» på 

ungdomstrinnet.
 Fortsette med oppfølging av elever på Sirdal videregående skole.

Utfordringer er at det krever tid og ressurser å oppdatere seg i forhold til de ulike 
programmene. Det er derfor viktig at skolehelsetjenesten har nok ressurser i forhold til 
nasjonale normtall, viser til kommunebarometeret 2013.

Målsettinger:
Videreføre/videreutvikle dagens prosjekter i regi av helsestasjonen.
Forebygge overvekt og fedme blant barn og unge.

Levevaner7.5
Det finnes i dag ikke nasjonale registre med gode data om levevaner, men ved å “lese” 
sykdomsmønsteret i kommunen gjennom ulike statistikker får en indikasjon på befolkningens 
levevaner. I de senere årene har det skjedd endringer av levevaner som krever økt bevissthet i 
forhold til kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og rusmidler.

Fysisk aktivitet og et variert kosthold fremmer helsen og beskytter mot en rekke sykdommer 
gjennom hele livet. Forskning viser at mer enn 60 % av dødsfallene i rike land skyldes 
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kroniske livsstilssykdommer som kan forebygges med sunt kosthold, fysisk aktivitet og 
redusert bruk av tobakk.

7.5.1 Fysisk aktivitet
All forskning viser at vi er mye mindre i fysisk aktivitet enn tidligere generasjoner. Tidligere 
var dette en naturlig del av våre hverdagsaktiviteter. Tendensen er at det er mye mer 
stillesitting/inaktivitet i løpet av dagen både på skole, jobb og fritid. I Sirdal var for eksempel
flere tidligere knyttet til landbruk og sauehold, noe som gav mye “gratis” trim.
Samtidig er det en trend med økt trening og mosjon blant deler av befolkningen for å 
kompensere for en mer stillesittende livsstil. Det er aldri for sent å begynne. Det viser seg at 
de med lavest aktivitetsnivå, har det største potensialet og raskest vil nå resultater.

Statistikk viser at det er stor variasjon mellom aldersgruppene på i hvor stor grad de oppnår 
anbefalt aktivitetsnivå.
Barn og unge anbefales minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet med moderat intensitet for å
få normal vekst og utvikling. For eksempel er det kun 50 % av norske 15 åringer som 
oppfyller helsedirektoratets anbefalinger. 

Voksne og eldre anbefales å være i fysisk aktivitet minst 30 minutter daglig. Kun en av fem 
voksne er fysisk aktive mer enn 30 minutter daglig. Eldre som er fysisk aktive er mer 
selvhjulpne, har lavere risiko for å falle, bedre kognitiv funksjon og har bedre livskvalitet enn 
fysisk inaktive eldre. «Det er beregnet at en 55 åring som øker aktivitetsnivået slik at han 
tilfredsstiller anbefalingene, vil vinne 4,17 leveår uten kronisk sykdom, tilsvarende 2, 85 mill. 
kroner» (Veilederen for frisklivssentraler).

Målsetting: 
Økt fysisk aktivitet i befolkningen.

7.5.2 Kosthold
Forskning viser at vi spiser oftere utenfor hjemmet enn tidligere, og at vi bruker mindre tid på 
matlaging. Vi har fått et kosthold med mer bearbeidet mat, noe som på sikt kan medføre at 
kunnskaper om råvarer og kosthold blir dårligere. Det er også en økt tilgjengelighet på mat og 
drikke på arrangementer m.m. 

Det har samtidig vært en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste ti årene med mindre 
sukker, men det spises fortsatt for lite grønnsaker, frukt, grove kornprodukter og fisk i forhold 
til anbefalingene fra helsedirektoratet.

Utvikling av overvekt og fedme er i ferd med å bli et stort helseproblem i befolkningen, også i
Sirdal. jf. folkehelseprofilen «Overvekt og fedme blant menn», målt ved sesjon angitt som 
gjennomsnitt for perioden 2003 – 2009. 
Sirdal ligger i overkant av landsgjennomsnittet. Utfordringer er å inspirere, motivere og 
veilede folk til å ta små, sunne grep i hverdagen når det gjelder kosthold.

Målsetting: 
Et sunnere kosthold.
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7.5.3 Rusmidler

Alkohol
Alkoholforbruket har økt jevnt i årene etter krigen. Det samlede alkoholforbruket, inkludert 
det uregistrerte, ble i 2010 anslått å være i overkant av åtte liter per innbygger over 15 år. 
Tilsvarende tall for 1995 var ca. 5,4 liter. Alkohol er vårt største rusproblem. Hvert fjerde 
dødsfall blant unge menn er alkoholrelatert. Alkohol tar hvert år nesten ti ganger så mange liv 
som narkotika. Alkoholmisbruk blant eldre er lite utforsket, likevel viser nasjonale studier at 
eldre som har et alkoholmisbruk starter med dette i en alder etter 70 år.

I perioden 2009 – 2012 ble det gjennomført en rus-levekårsundersøkelse i fem kommuner i 
indre Agder. Undersøkelsen var blant 10.-klassingene, og en foreldreundersøkelse blant 
foreldre til 5. klasse og 10. klasse på skolene i Sirdal. Noe av det som går igjen de gangene
undersøkelsen er blitt gjort, er at de ungdommene som er med på organisert aktivitet, drikker 
og røyker mindre enn de som ikke er med i noe organisert aktivitet. De fleste drikker hjemme 
hos en i vennekretsen. Debutalder for alkohol er 14,1 år på nasjonalt nivå. I Sirdal var 
debutalderen 15 år.

Narkotika/dop
Blant unge under 30 år var det en økende andel som hadde brukt hasj eller marihuana fram til 
2006, men det har vært en nedgang i perioden 2006-2010.
I siste halvdel av 1990-tallet var det en økning i andel ungdom (15-20 år) som hadde brukt 
cannabis noen ganger, men siden årtusenskiftet har det vært en nedgang. Blant ungdom var 
det også en økning i bruken av andre narkotiske stoffer på 1990-tallet, men så har det vært en 
nedgang eller utflating i årene etter år 2000.

Tradisjonelt har dop vært brukt av kroppsbyggere i form av anabole steroider for å bygge 
muskler. Nå viser det seg at stadig yngre begynner å bruke det, både gutter og jenter, bl.a.
jenter i forbindelse med slanking. En utfordring er at disse stoffene er lett tilgjengelig, spesielt 
via nettet.

I Sirdal har det ikke vært større utfordringer i forhold til bruk av narkotiske stoffer enn i 
landet som helhet. 

Rusforebyggende	arbeid	i	Sirdal

 Miljøterapeut rus.
Samtaler, hjemmebesøk, medisinutlevering, hjelp til praktisk arbeid, 
ansvarsgruppemøter, koordinatoroppgaver.

 Interkommunalt rusforum.
 Fagteam rus – psykisk helse helsenettverk Lister.

Satsningsområder i forbindelse med samhandlingsreformen. Fyrtårn. 
 MOT.  Skoleprogram som går på at ungdommen tar egne valg. 8 – 10 klasse.
 Kjærlighet og grenser. 7 klasse.
 SLT. Gruppe for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

Det vil være viktig framover å fortsette med tiltak som er i gang, og ha fokus på et godt 
forebyggende arbeid.

Målsetting:
Forbygge/ hindre bruk av dop og rusmidler.
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7.5.4 Røyk/	snus
Andelen som røyker i den norske befolkningen har gått ned, men fortsatt røyker så mange 
som 17 % daglig. Røyking er den levevanen som har størst negativ betydning for folkehelsa. 
Hvert år dør 6700 personer av røyking i Norge.

Mange av dem som bruker tobakk i voksen alder, ble avhengig i ung alder. Det er like mange 
gutter som jenter som røyker daglig i Norge. Svært få begynner å røyke før de begynner på 
ungdomsskolen. Det er store sosiale forskjeller i røykeatferd. Nasjonal levekårsundersøkelse
fra 2008 viser at det er en høyere andel røykere i grupper med kortere utdanning enn i grupper 
med lengre utdanning. Disse forskjellene forklarer mye av de sosiale forskjellene i sykelighet 
og dødelighet. 

Nasjonal tobakkundersøkelse fra 2007 viser at om lag 10 % av voksenbefolkningen brukte 
snus av og til, og at andel snusbrukere blant ungdom har økt betydelig i de senere år.
Det er ikke fakta i forhold til bruk av røyk og snus i Sirdal, men det er svært viktig med 
helseopplysning og forebyggende arbeid i forhold til dette.

 «FRI». Tobakksforebyggende undervisningsprogram for ungdomsskolen. 

Målsetting: Tobakksfri befolkning.

Helse	og sykdom7.6
Samhandlingsreformen og kommunal medfinansiering har ført til mye kartlegging og bruk av 
statistikker for å få oversikt over befolkningens helsetilstand. Folkehelseprofilen er et bidrag 
til kommunens arbeid med å skaffe oversikt og bli klar over helsetilstanden i befolkningen, og 
faktorer som påvirker den. Kommunebarometeret bygger på KOSTRA tall og indikerer 
utfordringer kommunen må forholde seg til.

7.6.1 Livsstilsykdommer
Livsstilssykdommer kan enkelt defineres som enhver sykdom som har sammenheng med 
hvordan en person lever. Dette er sykdommer som trenger lang tid for å utvikle seg, men når 
sykdommen er etablert, er det vanskelig å helbrede den. Samtidig er dette sykdommer som vi 
i høy grad kan forebygge eller forsinke gjennom å endre livsstil.
Noen av de mest utbredte livsstilssykdommer er:
Hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, enkelte lungesykdommer, som f.eks. KOLS, visse 
typer kreft, overvekt, stress og stressrelaterte lidelser og benskjørhet.

Folkehelseprofilen for Sirdal viser at andelen med hjerte- og karsykdom ikke er entydig 
forskjellig fra resten av landet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Det samme gjelder 
for type 2 – diabetes.
Når det gjelder diabetes, har vi derimot statistikker som viser at Sirdal ligger langt under 
landsgjennomsnitt og fylkesnivå, angående bruk av spesialisthelsetjenesten. Forklaringen er 
mest sannsynlig at Sirdal har drevet systematisk diabetesbehandling, forebygging og 
kartlegging de siste årene, på lokalt nivå. Det vil være viktig å fortsette med dette.

Plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet er mer utbredt i Sirdal enn i 
landet som helhet.

Kommunebarometeret viser at medisinbruken blant innbyggerne i hovedsak er litt under 
middels innen diabetes, hjerte/kar og psykiske lidelser.
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Det kan bli en utfordring framover å fortsette med dagens tiltak med de ressursene man har.
Det gjelder både innen diabetesarbeid og innen andre områder, samtidig som man bør sette i 
gang nye tilbud når det er behov for det.

Målsetting:
Redusere livsstilssykdommer.

7.6.2 Psykisk	helse
Nasjonalt er man opptatt av å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. I 
kommunene står videreutvikling og kvalitet i det psykiske helsearbeidet sentralt og ses i 
sammenheng med rusforebyggende arbeid og folkehelsearbeid. Nasjonalt er det økt satsning 
på psykologer i kommunehelsetjenesten, både til klinisk arbeid, undervisning, veiledning og i 
forhold til barn og unge. Rapporter har vist at tidlig hjelp er viktig for å hindre at det utvikles
mer alvorlige psykiske helse- og rusproblemer.
Nasjonal helse og omsorgsplan for 2011 – 2015 sier at i ungdomsårene er mange plaget av 
angst og depresjon, flere jenter enn gutter.

Det blir stadig flere eldre som lider av depresjon. Rapporten “Forebygging av depresjon” 
viser at depresjon forekommer hos 19 % av eldre over 60 år. Selv om det ikke er tall fra 
Sirdal, må man regne med at dette også kan bli en utfordring her. 

Psykisk helse i Sirdal tilbyr tjenester til både barn, unge og voksne. Det er støttesamtaler, 
hjemmebesøk, dagtilbud og ulik individuell oppfølging. Det blir også gjort mye forebyggende 
arbeid gjennom ulike prosjekter og skoleprogrammer. 

Det er flere utfordringer innen psykisk helse som det er viktig å ha fokus på i tiden framover. 
Det er en økning av barn og unge som sliter med angst og depresjon, et økt behov for psykisk 
helsehjelp i forhold til eldre og oppfølging av flyktninger og innvandrere. 

Målsetting:
Redusere psykiske problemer i befolkningen.

Kultur7.7
Forskning viser at de som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, økt
tilfredshet med livet, og har mindre forekomster av depresjon sammenliknet med folk som 
ikke er opptatt av kultur. Mye av kulturarbeidet handler om å skape møtesteder for alle. Det 
kan være arrangementer eller faste aktiviteter hvor målet er å nå mange ulike aldersgrupper.

7.7.1 Kulturtilbud
Her kan nevnes: Ungdommens kulturmønstring, fritidsklubben, kulturskolen, biblioteket, 
museum og Tonstad badet. Tonstad kino har faste forestillinger hver onsdag og søndag i 
tillegg til norgespremierer på fredager.

Enhet for kultur arrangerer konserter med ulike lokale krefter og med kjente artister. Sirdal 
kommune har utarbeidet plan for turstier og turveier, både korte, enkle turveier nær 
bebyggelse og stier som går i fjellet. På enkelte turstier er det er hengt opp postkasser der folk 
kan registrere seg. Frivillige deltar i dette arbeidet.

Kultur er ansvarlig for rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet. Folkehelseperspektivet 
vil også være en viktig del av denne planen.
God informasjon om alle felles aktiviteter som finnes i kommunen kan bidra til å fremme 
fysiske og kulturelle aktiviteter. 
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Målsetting:
Et variert kulturtilbud til alle grupper.
En samlet oversikt over kultur -og idrettstilbudet samt lag og foreninger i Sirdal.

7.7.2 Frivillighet
Folkehelsemeldingen har som mål å styrke frivillige organisasjoners rolle i folkehelsearbeidet 
for å fremme deltakelse og sosial inkludering. Det skal legges vekt på å utvikle tilbud med lav 
terskel og inkludere flere grupper i organisasjonenes aktiviteter. Forskning viser at nærmiljøet 
og lokalsamfunnet gjennom uformelle nettverk og aktivitet av frivillige organisasjoner er en 
betydelig faktor for folkehelsa. 

I Sirdal er det et stort mangfold av frivillig arbeid både for barn, ungdom, voksne og eldre.
Lag og foreninger kan søke om støtte til drift av arbeidet og til ulike arrangementer. Det er 
viktig at dagens støtteordning opprettholdes.

Målsetting:
Videreutvikle samarbeidet mellom kulturenheten og frivillig arbeid.

Av foreninger og lag nevnes: 
 Historielaget
 LHL Sirdal
 Seniordans
 Sirdal musikkorps
 Sirdal bygdekvinnelag
 Sirdal husflidslag
 Sirdal aktivitetssenter
 Sirdal pensjonistklubb, Sira – Kvina kraftselskaps pensjonistforening
 Sirdal bridgeklubb
 Sirdal blandakor
 Øvre Sirdal leitegruppe, Nedre Sirdal leitegruppe
 Tonstad MC- klubb
 Fjellrypa 4H
 Tonstad barnekor, Kantarellene, Sprell levende, Tonstad ungdomskor
 Tonstad søndagsskole, Øvre Sirdal søndagsskule, Tonstad barnelag, Barnemøte

Tonstad Yngres, Trafo
 Sirdal paintballklubb

7.7.3 Idrett

Sirdal har mange gode tilbud når det gjelder å drive fysisk aktivitet både på lavterskel nivå og 
mer spisset mot spesial-grener som langrenn, fotball og skiskyting.

For folkehelsa er det viktig å ha tilbud for alle aldersgrupper og nivå. For å ivareta og øke 
andelen som benytter seg av de fysiske tilbudene som finnes i kommunen, må etablerte
anlegg, turstier/områder og skiløyper ivaretas. Det blir kjørt opp et stort antall kilometer med 
skiløyper i kommunen hver vinter. Disse blir brukt både av aktive utøvere og mosjonister. 
Turorienteringen som idrettslagene legger opp hver sommer både i Øvre Sirdal og i Tonstad-
området, er et breddetilbud som det er viktig å videreføre. I tillegg må arbeidet med turstier og 
turveier videreføres. Oppfølging av dette vil være et viktig bidrag i tilretteleggingen av fysisk 
aktivitet for grupper som tradisjonelt ikke er så fysisk aktive. 
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Forskning viser at friluftsliv gir umiddelbare helseeffekter. Etter få minutter i friluft går puls 
og blodtrykk ned, og stresshormonene i blodet minsker.

Utfordringer er å ha et tilbud for alle aldersgrupper, spesielt ungdom. Vi ser en tendens til at 
mange velger bort lagidretten i 14- 15årsalderen uten å velge annen form for trening. 
Hvilke tilbud skal til for at denne aldersgruppen blir mer fysisk aktive? Er motorsport og 
terrengsykling alternativer? 
Dette er i samsvar med landet for øvrig. Dagens ungdom velger aktiviteter utenfor de etablerte 
arenaene, og de er mer mestringsorienterte enn konkurranseorienterte. De samme trendene ser 
vi i den voksne delen av befolkningen. 

Oversikt over idrettstilbudet i Sirdal

Sirdal Skilag:
 Knøttetrening
 Langrennstrening
 Lysløypekarusell
 Skiskyttertrening
 Terrengløpskarusell
 Fotball
 Dametrim
 Landhockey
 Fjelljeger

Tonstad idrettslag:
 Barneidrett
 Fotball
 Ski
 Skikarusell
 Langrennstrening
 Skiskyting
 Turrenn
 Sommerskiskole
 Terrengkarusell
 Turorientering
 Maraton og stafett
 Tonstad skytterlag
 Øvre Sirdal skytterlag
 Sirdal Pistolklubb
 Sirdal Fjellgolfklubb
 Sirdal luftsportsklubb

I Sirdal er det flere alpinanlegg.
Ulike treningsrom, både kommunalt og privat.

Kommunen har vært positiv til utvikling og finansiering av idrettsanlegg i Sirdal. Det er også 
flere nærmiljøanlegg i kommunen der det legges til rette for uorganisert idrett. Det brukes
betydelige midler på vedlikehold og drift av anleggene. Vest-Agder fylkeskommune
oppfordrer til nærmiljøanlegg med ulike aktiviteter som vil bidra til økt kreativ aktivitet for 
ulike deler av befolkningen. Det er avgjørende at støtten til det frivillige arbeidet som gjøres 
av idrettslagene videreføres, og om mulig økes. 
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Målsetting:
Idrettstilbud til alle aldersgrupper og nivå i befolkningen med spesielt fokus på ungdom.

7.7.4 Svømmetilbud
Svømmebassenget ved Sinnes skule og Tonstadbadet har åpningstider som er tilpasset 
behovet. Det gis svømmeopplæring til alle barn og unge i kommunen. Det er vanngymnastikk 
i regi av fysioterapeut for personer med ulik problematikk.  I tillegg er det faste tider for 
psykisk helse og for babysvømming. 

Frisklivssentral7.8
Frisklivssentralen er en del av kommunehelsetjenesten og gir tilbud innen helsefremmende-
og forebyggende helsetjenester, primært innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
Målgruppa er personer som har behov for støtte til å endre levevaner pga. av økt risiko for,
eller begynnende utvikling av, livsstilssykdommer. I tillegg er det fokus på barn/unge, 
familier og eldre. 
Sirdal kommune startet opp aktiviteter i regi av frisklivssentralen i 2012. Kommunen fikk et 
tilskudd fra Fylkesmannen i Vest Agder til etablering og videreutvikling av frisklivssentralen.
I 2013 mottok kommunen et nytt tilskudd til frisklivssentralen. Dette er spesielt rettet mot 
prosjekter i forhold til barn og unge. 

7.8.1 Tilbud	på	frisklivssentralen:
Fra våren 2012.

 Frisklivsresepten er et tidsbegrenset tilbud over 12 uker for personer med behov for å 
endre levevaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Består av:
Helsesamtale: En endringsfokusert samtale om levevaner.
«Bra mat» kurs: Kurset går over fem kvelder og tar utgangspunkt i helsedirektoratets 
anbefalinger som bygger på et sunt kosthold.
Fysisk aktivitet: En veiledet hjelp til å komme i gang. Det gis tilbud i form av 
gruppetrening, ute/inne og i basseng.
Tilbud om røykeslutt kurs.

Fra høsten 2013.
 Prosjekt “Følgesvenn på skoleveien” til skolen, tre dager pr. uke. Et tilbud for elever 

fra 1.- 4. klasse. Undersøkelser viser at elever som går til skolen, er mer opplagte og 
konsentrert på skolen. I tillegg vil de som tar skolebussen få tilbud om “fadder” på 
bussen. Elever i 9. klasse har påtatt seg jobben som en del av dugnadsarbeidet for 
inntjening til skoletur i 10. klasse.

 Prosjekt frukt og grønt i skolekantina Tonstad skule, skoleåret 2013/2014. 
To dager pr uke i samarbeid med 9. klasse og ansvarlig lærer for skolekantina.

Andre tilbud:
 Gruppetrim på dagsentrene på Tonstad og Tjørhom. 
 Trimgruppe på ASVO. 

Målsetting:
En aktiv Frisklivssentral i Sirdal.

Side�72



21

Organisering	av	folkehelsearbeidet	8

Historisk8.1
I 2004 ble Sirdal kommune med i FYSAK-prosjektet (Fysisk aktivitet og friluft) i Vest-
Agder. Hovedmålet var å etablere et lavterskeltilbud for fysisk aktivitet som et helsetilbud i 
kommunen. Folkehelsekoordinator har organisert arbeidet sammen med en tverretatlig gruppe 
og frivillige organisasjoner. Folkehelsekoordinator stillingen ble lagt til enhet for helse.
Sirdal kommune har vært med i partnerskap for folkehelse i Vest-Agder fra 2006 til dagens 
form for samarbeid.

Organisering	av	folkehelsearbeidet	pr.	i dag8.2

8.2.1 Folkehelsekoordinator
I Sirdal kommune har vi en 20 % stilling som folkehelsekoordinator. Den ligger i enhet for 
helse i kommuneergoterapeutstillingen. Dette har ført til en redusert ergoterapitjeneste.
Samtidig har det i perioder vært brukt betydelig mer enn 20 % til folkehelsearbeidet. 
Folkehelsekoordinator er ergoterapeut og leder i tillegg frisklivssentralen sammen med 
helsesøster, kommunefysioterapeut og diabetessykepleier, alt etter hvilken kompetanse som 
kreves. Folkehelsekoordinator samarbeider med folkehelserådgivere hos fylkesmannen og
fylkeskommunen i Vest-Agder. 

8.2.2 Frisklivsgruppe
Gruppa er sammensatt av autorisert helsepersonell og er samarbeidspartnere for 
folkehelsekoordinator i forhold til satsingsområder og aktiviteter/prosjekter på 
frisklivssentralen. Gruppa består av diabetessykepleier, helsesøster, kommunefysioterapeut og 
annet helsepersonell. Dette året har vi hatt flere samarbeidsprosjekt på tvers av enheter.

8.2.3 Samarbeid	med	fylkeskommunen/fylkesmannen	i	Vest- Agder
Viser til samarbeidsavtale mellom Sirdal kommune og Vest Agder fylkeskommune som ble 
behandlet i Fylkestinget 18.12.2012.

Sak 84/12: Samarbeidsavtale med Sirdal kommune 2012 – 2015.
Vedtak: Fylkestinget godkjenner samarbeidsavtalen med Sirdal kommune for perioden 2013 –
2015. Avtalen følges opp ved årlig rapportering til Fylkesutvalget.

Sirdal kommune og fylkeskommunen vil samarbeide om følgende punkter innenfor 
folkehelsearbeidet:

 Fylkeskommuner og kommuner skal ha en oversikt over helsetilbud og faktorer som 
påvirker helsetilstanden. 
Med en ny statistikk- og analyseportal for Agder har fylkeskommunen som målsetting 
å synliggjøre en relevant oversikt over folkehelsesituasjonen i Agder – herunder 
Sirdal kommune. På bakgrunn av oversikten skal kommunen på best mulig måte 
iverksette tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller.

 Fylkeskommunen har siden 2004 tildelt kommunene infrastrukturelle midler til lokalt 
folkehelsearbeid for å finansiere folkehelsekoordinatorstillinger. I kommende år vil 
Vest-Agder fylkeskommune i større grad fokusere på prosjekt og tematiske satsninger 
med et regionalt fokus. Sirdal kommune vil ta initiativ til å identifisere kommunale og 
interkommunale folkehelsetiltak som positivt kan påvirke levekårsutfordringene i 
kommunen.
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 Vest-Agder fylkeskommune og Sirdal kommune vil prioritere folkehelse innen de 
oppgaver og med de virkemidlene de er tillagt. Kommunen vil i dialog med 
fylkeskommunen se til at de tiltak som er mest relevant i forhold til lokale behov 
iverksettes.

Kommunen har søkt og fått midler fra Vest-Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-
Agder til «Etablering og videreutvikling av frisklivssentralen», både i 2012 og 2013. 

Framtidig	organisering8.3

8.3.1 Folkehelsekoordinator
Oppgaven som folkehelsekoordinator vil bli mer omfattende enn tidligere fordi ny 
folkehelselov flytter ansvaret for folkehelsearbeidet fra helsetjenesten til kommunen som 
helhet. Det vil derfor være nødvendig å avsette administrative ressurser til denne funksjonen 
dersom folkehelsearbeidet skal i varetas etter intensjonen.
Jf. samarbeidsavtalen og ny folkehelselov:
§ 3 b) Folkehelsearbeidet er en samfunnsoppgave på alle nivåer i alle sektorer. 
§ 4 Bestemmelsen legger ansvaret for folkehelsearbeidet til kommunen som sådan og ikke til 
kommunens helsetjeneste. 
§ 6 Folkehelsearbeidet knyttes opp mot planarbeidet i kommunen og skal behandles politisk. 

Koordinator skal være pådriver og lede folkehelsearbeidet, være med i de konkrete tiltakene 
der det er aktuelt og samarbeide med leder for frisklivssentralen. 
Folkehelsekoordinator kan også være leder på frisklivssentralen, og i en liten kommune kan 
det være mest hensiktsmessig og ressursbesparende å samle oppgavene til en person.
Folkehelsekoordinatoren med involverte skal sørge for at tiltaksdelen i folkehelseplanen blir 
gjennomført, samarbeide med fylkesmannen og fylkeskommunen i Vest-Agder, og 
samarbeide med andre folkehelsekoordinatorer.

Målsetting:
Opprettholde folkehelsekoordinator / leder frisklivssentralen.

8.3.2 Tverrenhetlig	folkehelsegruppe
Gruppa vil ivareta det tverrenhetlige folkehelseperspektivet i Sirdal kommune.                                                                           
Funksjon: 

 Arbeide for å koordinere tiltak som fremmer god helse, utjevne sosiale helseforskjeller 
i kommunen, og følge opp handlingsplanen.

 Rådgivende funksjon i forhold til folkehelsespørsmål.
 Høringsinstans for planarbeid.

Gruppa bør bestå av plangruppa som har jobba med folkehelseplanen i kommunen i tillegg til 
en representant fra sentraladministrasjonen. Gruppa har ansvar for å påse at handlingsplanen 
blir fulgt opp og gjennomføre en årlig revidering av planen.

Målsetting:
Tverrenhetlig folkehelsegruppe.
Folkehelse på dagsorden i kommunen.

8.3.3 Frisklivssentralen
Frisklivssentralen opprettholdes og videreutvikles i henhold til sentrale føringer.
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Videreutvikle tverrfaglig samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og andre instanser for å 
løse aktuelle folkehelseutfordringer. Det søkes om prosjektmidler fra fylkeskommunen i 
forhold til utfordringer og målsettinger i planen. Folkehelsekoordinator/leder 
frisklivssentralen har ansvar for å koordinere og søke om prosjektmidler sammen med 
frisklivsgruppa. Gruppa er sammensatt som tidligere, og er samarbeidspartner for 
folkehelsekoordinator/leder frisklivssentral.

Tiltaksdel /	handlingsplan9

LEVEKÅR OG MILJØ
Mål Tiltak Ansvar
Opprettholde høy yrkesdeltakelse 1)Markedsføre kommunen som 

et godt sted å bo
2) Øke rekrutteringsbistanden til 
bedrifter via NAV
3)Skape flere arbeidsplasser med 
helårsdrift

1) Rådmannen.
2) NAV i 
samarbeid med 
bedriftene
3)Kommunen i 
samarbeid med 
næringsforeningen

Boligsosialplan for kommunen Utarbeide boligsosialplan for 
kommunen

NAV i samarbeid 
med andre enheter i 
kommunen

Arbeidsgivere bør ta inn 100 % 
uføre personer i varig tilrettelagt 
arbeid

1)Informasjon til bedriftene

2)Tett oppfølging av bedriftene

1)NAV i samarbeid 
med arbeidsgiverne
2)NAV i samarbeid 
med arbeidstakerne
og bedriftene

Redusere sykefraværet 1)Tidlig oppfølging
Samarbeidsmøter

2)Individuell 
veiledning/fysioterapeut
Inkluderende arbeidsliv
Tilrettelagt arbeid
Trim i arbeidstida
Sosiale arrangementer
3)Pausetrim i arbeidstida

1)Arbeidsgiverne / 
arbeidstakerne / 
legene /NAV
2)Arbeidsgiverne
og arbeidstakerne

3)Frisklivssentralen 
i samarbeid med 
arbeidsgiverne og 
arbeidstakerne

Ingen drop-out 1)Oppfølgingstjenesten og NAV 
må til enhver tid ha oversikt over 
hvilke ungdommer dette gjelder
Godt tverretatlig samarbeid

2)Relevante tiltak i 
barnehage/skole: Matematikk/ 
lese/skriveferdigheter/sosial 
kompetanse m.m.

1)Oppfølgingstjene
sten (OT) i 
samarbeid med 
skolene /elevene og
NAV
2)Barnehagene og 
skolene i samarbeid 
med hjemmene
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Integrering av nye innbyggere og 
innvandrere i lokalsamfunnet og 
arbeidslivet

1)Tilbud om velkomstmappe/ 
informasjonsdag til alle nye
innbyggere
2) En arena i lokalmiljøet som 
man kan henvende seg til hvis 
man trenger en «ekstra hånd 
for små oppgaver»  

3)Informasjon til næringsliv om 
språkopplæring

4)Fadderordning

1)Rådmannen

2) Kommunen/ 
flyktning-
konsulenten i 
samarbeid med 
frivillige lag og 
foreninger
3)Flyktning-
konsulenten i 
samarbeid med 
næringslivet
4)Flyktning-
konsulenten

Trafikksikkerhetsplan for
kommunen

1)Utarbeide 
trafikksikkerhetsplan
2)Videreføre “null-visjons”
prosjektet

1)TLM i samarbeid 
med veivesenet
2)Trafikksikkerhets
-ansvarlig

Trafikksikkerhetstiltak spesielt 
knyttet til fotgjengerfelt

Sikring av fotgjengerfelt TLM i samarbeid 
med veivesenet

Trygg trafikk under 
anleggsperioden

Dialog med utbygger / Statnett 
under anleggs- perioden og en 
egen
trafikksikkerhetsplan

Statnett / 
kommunen

Ingen utrangerte maskiner og 
falleferdige bygninger i 
friluftsområder

Fjerne utrangerte maskiner og 
falleferdige bygninger som kan 
utgjøre fare

Kommune-
overlegen og TLM

Trygge næringsområder Økt fokus på sikkerheten for 
barn og unge rundt 
industriområder og massetak

Kommune-
overlegen og TLM

OPPVEKST BARN OG UNGE
Mål Tiltak Ansvar
Kvalifisert personell i 
barnehagene og skolene

Videreføre gode 
rekrutteringstiltak
Gode videreutdanningstilbud

Rådmannen

Trygt og godt psykososialt miljø 
og nulltoleranse for mobbing og 
annen krenkende adferd i 
barnehagene og skolene

1)Fortsette med trivselsprosjekt.
Fortsette med igangsatte 
programmer
2)Plan for godt skolemiljø

1)Barnehagene og 
skolene

2)Skolene

Videreføre/videreutvikle dagens 
prosjekter i regi av helsestasjonen

1)Kjærlighet og grenser
2)“Zippys venner” utvides

1-2)Helsestasjonen
i samarbeid skolene

Sikre at alle barn og unge får nok 
fysisk aktivitet

1)Mer styrte aktiviteter
Godt tilrettelagte uteområder
2)Følgesvenn på skoleveien 

1)Barnehagene og 
skolene
2)Frisklivssentralen 
i samarbeid med 
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skolene
Sunt kosthold 1)Et variert kosthold med

redusert sukkerinntak
2)Gratis frukt til alle elever ved 
begge skolene
3)Salg av frukt og grønt i 
elevbedrift ved Tonstad skule

1)Barnehagene og 
skolene
2)Skolene

3)Helsestasjonen og
frisklivssentralen i 
samarbeid med 
skolen

Forebygge overvekt og fedme 
blant barn og unge

1)Måling og veiing i 3. og 8. 
klasse med tilbud om 
oppfølging
2)Tilbud om «Bra mat» kurs til 
foreldre /foresatte

1)Helsestasjonen

2)Frisklivssentralen

LEVEVANER – KOSTHOLD – FYSISK AKTIVITET
Mål Tiltak Ansvar
Økt fysisk aktivitet i befolkningen 1)Prosjekt: Sykle/gå til jobben

2)Trimrom for alle

3)Treningsapparater i 
tilrettelagte friluftsområder -
nærmiljøanlegg
4)Turorientering /Fjelljegeren
Merking av turstier

1)Frisklivssentralen
/enhet for kultur
2)Kommunen i 
samarbeid lag og 
foreninger
3)Folkehelse-
koordinatoren / 
enhet for kultur
4)Enhet for kultur i 
samarbeid med 
frivillige lag og 
foreninger

Et sunnere kosthold 1)»Bra mat» kurs
2)Tilbud om sunnere mat ved 
arrangementer

1)Frisklivssentralen
2)Folkehelse-
koordinatoren i 
samarbeid med lag 
og foreninger

Redusere livsstilsykdommer 1)Temakveld med fokus på 
livsstil/integrering
2)Frisklivsresepten.
3)Fortsette med systematisk 
diabetesarbeid
4)Kompetanse i forhold til 
lunge/KOLS

1)Frisklivssentralen

2)Frisklivssentralen
3)Enhet for helse

4)Enhet for helse

Redusere psykiske problemer i 
befolkningen

1)Fokus på psykisk helse hos 
barn, unge og eldre

2)Fokus på psykisk helse hos 
flyktninger og innvandrere

3)Verdensdagen for psykisk 
helse

1)Psykisk helse i 
samarbeid med 
pleie og omsorg
2)Enhet for helse i 
samarbeid med 
NAV
3)Psykisk helse
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God informasjon om
møteplasser
Støttesamtaler
Tverrfaglig samarbeid
Lavterskeltilbud

En tobakksfri befolkning 1)»FRI» Skoleprosjekt
2)Interkommunale 
røykavvenningskurs

1)Skolene
2)Frisklivssentralen

  

Forebygge / hindre bruk av dop 
og rusmidler

1)Fortsette med «MOT» i 
8. – 10. klasse
2)SLT gruppe

3)Tema på ungdomsklubb
Rusfrie arrangement

1)Psykisk helse / 
skolene
2)Psykisk helse / 
politiet
3)Kultur/psykisk 
helse /frivillige

KULTUR – FRITID - IDRETT
Mål Tiltak Ansvar
Et variert kulturtilbud til alle 
grupper

1)Opprettholde et godt og 
variert kulturtilbud

2)Opprettholde kommunal 
støtte til lag og foreninger

1)Enhet for kultur i 
samarbeid med frivillig
arbeid og næring
2) Rådmannen 

Videreutvikle samarbeidet
mellom kulturenheten og 
frivillig arbeid

Samarbeidsmøte mellom
enhet for kultur, lag og 
foreninger og
folkehelsekoordinatoren

Enhet for kultur/ 
folkehelsekoordinatoren

Idrettstilbud til alle 
aldersgrupper og nivå i 
befolkningen med spesielt 
fokus på ungdom

1)Lav kontingent.
Ikke treningsavgift for å delta i 
barneidrett

2)Fokus på moderne aktiviteter
for barn og unge
3) Åpen gymsal for ungdom

4)Fortsette med 
turorientering og toppturer

5)Merking av flere turstier

6)Fortsatt oppkjørte løyper i 
alle deler av kommunen

7)Universell utforming av 
turløyper og naturområder
8)Mulighet for støtte til utstyr 

1)Enhet for kultur i 
samarbeid med 
idrettslag og private 
aktører
2) Enhet for kultur/lag 
og foreninger
3)Kultur i samarbeid 
med foreldrene og 
ungdom/ungdomsråd
4)Lag og 
foreninger/private 
aktører
5)Enhet for kultur i 
samarbeid med lag og 
foreninger
6) Enhet for kultur / 
rådmannen 

7)Enhet for kultur/TLM

8)Idrettsrådet/enhet for 
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gjennom idrettsrådet eller 
forebyggende arbeid helse

helse

En samlet oversikt over kultur 
og idrettstilbud samt lag og 
foreninger i Sirdal

Felles brosjyre over kultur og 
idrettstilbud samt lag og 
foreninger i kommunen

Enhet for kultur i 
samarbeid med lag og 
foreninger

ORGANISERING AV FOLKEHELSEARBEIDET
Mål Tiltak Ansvar
Folkehelse på dagsorden på 
alle nivåer i kommunen

1)Oversikt over 
helsetilstand og
påvirkningsfaktorer 
utarbeides
2)Folkehelseperspektivet 
skal integreres i alle planer i 
Sirdal kommune

1)Kommuneoverlegen
enhetsleder helse
folkehelsekoordinatoren

2)Folkehelsekoordinatoren 
og tverrenhetlig 
folkehelsegruppe

En aktiv frisklivssentral i 
Sirdal

1)Økonomi til drift av 
frisklivssentralen

2)Oppdatert informasjon på 
kommunens hjemmeside

1)Rådmannen

2)Leder frisklivssentralen

Opprettholde 
folkehelsekoordinator/leder 
frisklivssentralen

Folkehelsekoordinator med 
definert ansvarsområde og 
stillingsstørrelse

Rådmannen

Tverrenhetlig 
folkehelsegruppe

1)Sikre administrativ og 
politisk forankring
2)Mandat folkehelsegruppa

3)Oppfølging av 
handlingsplanen
4)Revidere planen årlig
5)Rådgivende funksjon i 
folkehelsespørsmål

1)Rådmannen

2)Rådmannen

3)Folkehelsegruppa

4)Folkehelsegruppa
5)Kommuneoverlege/ 
folkehelsegruppa

Økonomi folkehelse10
Satsing på folkehelsearbeid i Sirdal vil være en god investering i form av bedre helse for hele 

befolkningen. Gevinsten vises både ved kortsiktige og langsiktige resultater. Dagens 

helsetilstand og morgendagens helseutfordringer er i stor grad knyttet til hvordan folk lever 

livene sine og hvordan samfunnet er organisert.

Hver enkelt enhet har et ansvar for å ivareta folkehelseperspektivet i sitt budsjett, slik at de 

ulike tiltakene kan videreføres/igangsettes. Det vil også kreve samarbeid på tvers av 

enhetene/forvaltningsnivået og avklaring av roller i forhold til en rekke tiltak. Det må videre

avsettes midler til drift av frisklivssentral.
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Prioriterte	tiltak 2014	– 201710.1

Tiltakene er valgt ut fra utfordringene i kommunen og vil måtte endres etter hvert som 

utfordringene endrer seg. De tiltakene som prioriteres er tiltak som krever ekstra økonomi og 

ressursbruk. Resterende tiltak i handlingsplanen blir ivaretatt kontinuerlig der ansvaret ligger.

Det gjøres en årlig rullering og evaluering av tiltaksdelen i planen og i tillegg bør den nye 

organiseringen av folkehelsearbeidet evalueres årlig. 

Tiltak Budsjett/kostnad Ansvar Tidsplan
Oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer utarbeides

Kommuneoverlegen, 
enhetsleder helse, 
folkehelse-
koordinatoren

Årlig

Tilbud om 
velkomstmappe/informasjonsdag 
til alle nye innbyggere

10.000,- Rådmannen 2015

En arena i lokalmiljøet som man 
kan henvende seg hvis man 
trenger en «ekstra hånd for små 
oppgaver»  

5000,- Kommunen / 
flyktningkonsulenten
i samarbeid med 
frivillige lag og 
foreninger

2015

Sikring av fotgjengerfelt 500.000,- TLM/veivesenet 2014 - 2015
Trafikksikkerhetsplan 50.000,- TLM 2015
Dialog med utbygger/Statnett 
under anleggsperioden og en 
egen trafikksikkerhetsplan

Kommunen i 
samarbeid med 
Statnett

Før anleggs-
start 2014 og 
under 
anleggs-
perioden

Fjerne utrangerte maskiner og 
falleferdige bygninger som kan 
utgjøre fare

Kommuneoverlegen
og TLM

2014 –
fortløpende

Økt fokus på sikkerheten for 
barn og unge rundt 
industriområder og massetak

Kommuneoverlegen
og TLM

2014

«Zippy`s venner» utvides Helsestasjonen i 
samarbeid med 
skolene

2014 - 2015

Åpen gymsal for ungdom. 5.000,- Enhet for kultur i 
samarbeid med 
foreldre og ungdom 
/ungdomsrådet

2015

Fortsette med turorientering og 
toppturer

Lag og 
foreninger/private 
aktører

2014 - årlig

Merking av flere turstier Enhet for kultur i 
samarbeid med lag 
og foreninger

2014 - årlig

Fortsatt oppkjørte løyper i alle 
deler av kommunen

Enhet for kultur / 
rådmannen 

Årlig - årlig
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Prosjekt: Sykle/gå til jobben 5.000,- Frisklivssentralen 2015 - 2016

Pausetrim i arbeidstida 5.000,- Frisklivssentralen i 
samarbeid med 
arbeidstakerne / 
arbeidsgiverne

2015

Treningsapparater i tilrettelagte
friluftsområder–nærmiljøanlegg

100.000,- Folkehelse
koordinatoren / 
enhet for kultur

2015

Samarbeidsmøte mellom enhet 
for kultur og lag/foreninger/ 
folkehelsekoordinator

Folkehelse 
koordinatoren
Enhet for kultur

2014

Felles brosjyre over kultur og 
idrettstilbud og lag og foreninger 
i kommunen

5.000,- Enhet for kultur i 
samarbeid med lag 
og foreninger

2015

Temakveld med fokus på 
livsstil/levevaner/integrering

10.000,- Frisklivssentralen Årlig

Fortsette med systematisk 
diabetesarbeid

I budsjett Enhet for helse Årlig

Folkehelsekoordinator med 
definert ansvarsområde og 
stillingsstørrelse

Rådmannen 2014

Økonomi til drift av 
frisklivssentral

Rådmannen 2014

Tverrenhetlig folkehelsegruppe, 
sikre administrativ og politisk 
forankring

Rådmannen 2014

Tilskuddsordninger10.2
 Samhandlingsreformen.

Kommunen har satt av økonomiske midler knyttet til samhandlingsreformen for å 
møte lokale utfordringer. For 2014 er det satt av kr. 500.000,- som skal brukes til 
investeringer og evt. opplæring i forbindelse med nytt utstyr. Folkehelsearbeidet er 
også et satsingsområde i forbindelse med samhandlingsreformen.

 Prosjektmidler.
Det kan søkes om tilskudd gjennom Fylkesmannen til etablering og videreutvikling av 
kommunale frisklivssentraler. 
I 2013 fikk Sirdal kommune kr. 40.000,-, i prosjektmidler. 
Det forutsettes at tilskuddsordningen fortsetter. Viser til nettsider.

 Spillemidler.
Det kan søkes om spillemidler til etablering av idretts og-nærmiljøanlegg.

 Aktuelle nettsteder.
www.fylkesmannen.no/va
www.helsedirektoratet.no
www.lovdata.no
www.sirdal.kommune.no
www.tonstad.idrettslag.no
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www.sirdal.skilag.no
www.fhi.no/folkehelseprofiler
www.folkehelseinstituttet.no
www.kommunetorget.no
www.trygg.trafikk.no
www.go.tur.no
www.ut.no
www.lister.friluftsråd.no
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Peter G. Tjomlid
Tjomlid
4440 TONSTAD

Sirdal kommune

I h rin - F lk h I I nf r ir I k m n 2 14-2 17

( k 9z.s

05.03.14

Jeg ønsker med dette å komme med innspill til Folkehelseplanen som ligger ute på høring.
Jeg håper at mine planer kan vurderes som konkrete tiltak som vil forbedre folkehelsen i
Sirdal både på det fysiske og psykiske plan.

Jeg har begynt å planlegge en Aktivitetsgård i Tjomlid (har fått tilskudd fra Innovasjon
Norge). Planen er tatt med i Kommuneplanen for Sirdal Sør. Fordelen med stedet Tjomlid
er at det ligger kun 3 km. fra Tonstad sentrum og har et spennende terreng med
skogsveier og badeområde. De to hovedaktivitetene jeg har tenkt å satse på i første
omgang er en både innendørs og utendørs klatrepark og dyrepark. Jeg vil knytte til dette
en kafe (lokale matprodukter), og det vil selvfølgelig bli anledning til å skape mange flere
aktiviteter.

Siden jeg ønsker at aktivitetene kan også være innendørs (et helårs konsept) ønsker jeg å
bygge en flerbrukshall.

Det jeg tenker, i forbindelse med Folkehelsen, er at det kan bli spennende å samarbeide
med kommunen om mange av satsingsområdene. Her kan jeg nevne, fra
handlingsplanen:
- kommunen som et godt sted å bo (variert aktivitetstilbud)
- tilrettelagt arbeid med tanke på fysisk arbeid og aktiviteter
- ingen drop-outs
- en arena i lokalmiljøet der man kan henvende seg hvis man trenger en «ekstra hånd for

små oppgaver»
- fotgjengerfelt (ekstremt viktig for mitt prosjekt at gang-og sykkelstien kommer fortest

mulig!)
- tilrettelagte friluftsområdet, nærmiljøtiltak (kanskje kan et slikt anlegg plasseres i Tjomlid i

forbindelse med den nye gang- og sykkelstien og Seland rundt runden som er den mest
benyttet turområde pr. dagsdato?)

- et variert kulturtilbud til alle grupper
- fokus på moderne aktiviteter for barn og unge (ridning, laser tag, pil og bue-skyting,

innendørs skyteblinker for skiskyting, klatrepark, innendørs og utendørs kino, vannsport
aktiviteter, minigolf ... eller andre forslag fra kommunen som samarbeid om
ungdomsklubben )

- universal utforming av turløyper og naturområder (jeg har levert inn til Miljodesign Sira
mine tanker om å bruke Store Bjørnøya)

- Inn på Tunet (demente og andre. Kontakt med dyr. Språkopplæring)

Disse planene er kostnadskrevende. Tanken er at det skal tilrettelegges for lokalmiljøet og
turister. I flere planer står det at kommunen ønsker flere tilbud også til besøkende. Vi ser
at turiststrømmen er nå så stor at vi mener at det kan forsvares å sette i gang med større
investeringer. Samarbeid er utrolig viktig!

mvh
Peter G. Tjomlid
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Til
Sentralarkivet.

Kan dere legge denne mailen m/vedlegg inn i Ephorte – mappe folkehelseplan.

Hilsen Ruth Lillian.

Fra: May Britt Ousdal 
Sendt: 10. mars 2014 17:13
Til: Ruth Lillian Hompland
Kopi: Sven Magne Ousdal
Emne: Uttalelse til folkehelseplanen:

Først vil jeg si at dere har gjort en god jobb med Folkehelseplanen!

Bare noen små merknader:

1. Ved utarbeidelse av planstrategi i 2011 fikk vi merknader vedrørende likestilling fra fylkeskommunen.  
Det blir i merknaden påpekt at Sirdal har en utfordring i forhold til likestilling og videre at «Likestilling 
sammen med levekår og folkehelse bør sikres inn og vurderes i forbindelse med alle konkrete planer…. 
«Osv. (legger ved uttalelsen)  Jeg finner ikke at planforslaget slik det nå foreligger omtaler likestilling i 
noen grad. (Regner med at fylkeskommunen kanskje har gjentatt sine merknader ved høringen av 
folkehelseplanen).

2. Folkehelse skal legges til grunn i alt planarbeid – burde folkehelseplanen inneholde noe om hvordan 
man på en god måte skal sikre dette i Sirdal?

3. Pkt 7.2.1 «Både Kvinner og menn ligger høyt i forhold til deltakelse i den totale arbeidsstyrken» - slik jeg 
leser statistikken her er det at antall kvinner og menn i arbeidsstyrken er noenlunde likt, men ifølge 
statistikken arbeider kvinner langt mindre enn menn.  Jeg mener det kan gi feil inntrykk slik det nå er 
formulert.

4.  Det er fra Agderforskning påpekt at kvinneandelen blant innbyggerne har gått ned siden 2009 - dersom 
det ser  ut som det er en utvikling, burde det da omtales i Folkehelseplanen?

5. Nye planer som følge av Folkehelseplanen.  Erfaring viser at dersom  det er vedtatt mange ulike planer 
er det  vanskelig å holde oversikt og å få gjennomført det som er hensikt/målsetting  i planene.  Da kan 
det være bedre å lage en årlig handlingsplan som legges fram gjennom budsjett/økonomiplan hvor man 
da følger opp med forslag til gjennomføring og ressurser i form av personell og økonomi.  (Ellers 
innarbeide mest mulig i overordnet plan – kommuneplanens samfunnsdel og deretter årlige 
handlingsplaner)

Med vennlig hilsen

May Britt Ousdal
Plankoordinator

E-post:                          may.britt.ousdal@sirdal.kommune.no
Mobil:                            99557431
Sentralbord:               +4738379000
Direkte:                        +4738379055
www.sirdal.kommune.no

   Sirdal kommune
   Kraftfull, nær og nyskapande

Page 1 of 1

11.03.2014file:///C:/ePhorte/ePhortePdfDocProc/EPHORTE-SIR/156401_FIX.HTML
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Helse- og omsorgsavdelingen

Saksbehandler: Tove Elisabeth Johnsen Deres ref.: Vår dato: 07.03.2014
Tlf: 38 17 61 66 Vår ref.: 2014/959 Arkivkode: 732.1

Sirdal kommune
Tonstad
4440 Tonstad

0.)-0/cV9a3

Svar på høring - forslag til plan for folkehelsearbeidet Sirdal kommune
2014-2017

Fylkesmannen i Vest-Agder har mottatt forslag til plan for folkehelsearbeidet i Sirdal
kommune til høring den 18.02.2014. Med bakgrunn i at høringsfristen er satt til 07.03.2014
har det begrenset Fylkesmannens muligheter til at flere avdelinger er gitt mulighet til å
vurdere planforslaget og gi innspill til høringen.

Sirdal kommune har utarbeidet en oversiktlig plan for folkehelse. I kommunens arbeid med
planstrategi for 2012-2015 ble det vedtatt å utarbeide en egen plan for folkehelse og den skal
innrulleres i kommuneplanens samfunnsdel. Det er gjort tydelig i planforslaget at
folkehelsearbeidet er flyttet fra helsetjenesten til å være en plan for kommunen som helhet, jfr
lov om folkehelse som trådte i kraft 01.01.2012. Det er i tråd med god planlegging i
kommunene.

Når det gjelder selve prosessen vil Fylkesmannen bemerke at det ikke sies noe planforslaget
om hvordan medvirkning er gjennomført i selve planprosessen ut over at det har vært to
representanter for idrettsrådet i plangruppen. Disse er gitt mulighet til medvirkning. Planen er
sendt på høring til flere instanser og det er den medvirkningsform som skal sikre medvirkning
eller påvirkning fra andre grupper av befolkningen. Medvirkning i form av offentliggjøring og
høring er imidlertid svakeste form for medvirkning og vil i følge forskning ofte bety at en
kommer så sent inn i planprosessen at muligheten til å påvirke er svært liten. I følge plan og
bygningsloven av 2008 heter det, § 5-1:

« Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen
skal påse at dette er oppffit i planprosesser som utføres av andre offentlig organer
eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra
grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og
interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for
medvirkning på annen måte.»

Medvirkning i selve planprosessen kan gjennomføres både ved indirekte eller direkte
deltakelse fra grupper av befolkningen som er målgrupper for planen. Slik Fylkesmannen
vurderer det kan Sirdal kommune utvikle bredere medvirkningsstrategier i planprosesser.

Når det gjelder innholdet i planen, er det konkretisert ved sammenligning av nasjonale
oversikter og situasjonen i Sirdal på enkeltområder. Det viser at kommunen jobber med å
utvikle oversikter over de delene som «Forskrift om oversikt over folkehelsen» § 3 Krav til

Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmouak@fylkesmannen.no
Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside www.fylkesmannen.no
Telefon 38 17 61 00 Org.nr. N0974 762 994
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oversikt,listeropp.Kommunenbrukeraktivtkommunehelseprofilenesomerutvikletav
folkehelseinstituttet.Kommunenpekerspesieltut en utfordringi folkslevevanersompåvirker
folkehelsen.Det er overvektog fedmehos voksnemennog enutfordringpå områdethelseog
sykdom.Det er muskelog skjelettplager.Fylkesmannensavneren tydeligereprioriteringpå
tiltakssideni forholdtil disseutfordringene.Vi viserogsåtil kommuneprofilenfor Sirdali
2014sompekerut en annenutfordringpå områdetlevevaner.Detviserat røykingblant
kvinnerer en utfordring.Det er endringi profilenfra2013og detbør kommunenkikke
nærmerepå.

Fylkesmannenvurdererat Sirdalkommunesitt arbeidmed folkehelseplanengir et godt
grunnlagfor å utviklehelsefremmendeog forebyggendestrategierog tiltakfor å bedre
folkehelseni kommunen.

Medhilsen

TorilHagerup-Jenssen(e.f.) ToveElisabethJohnsen
Fungfylkeslege seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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Sirdal kommune

Regnskap og årsmelding - Sirdalsvekst KF

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

6914/2014-2007/524 Olaf Åge Tjørhom 20.05.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/70 Formannskapet 05.06.2014

14/45 Kommunestyret 19.06.2014

Sammendrag

Sirdal kommune har fått oversendt årsberetning og regnskap for 2013 fra Sirdalsvekst KF

(kommunalt foretak). Sirdalsvekst ivaretar den bedriftsretta forvaltningen av kraftfondet.

Regnskapet er behandlet i styremøte i Sirdalsvekst KF den 29/4 2014.Videre er regnskapet behandlet i 

Kontrollutvalget den 12/5 2014 som hadde følgende merknad:

Kontrollutvalget vil anmode om at de anbefalinger som fremkommer i nummerert brev nr 2 følges opp 

og gjennomføres.

Økonomisjefen har meldt tilbake om at dette vil bli gjort.

Konklusjon

Regnskapet for 2013 godkjennes og årsmeldingen tas til orientering.

Forslag til vedtak

1. Årsberetning 2013 fra Sirdalsvekst KF tas til orientering.
2. Regnskap 2013 fra Sirdalsvekst KF godkjennes.
3. Regnskapsmessig overskudd på kr 1.205.747,-. tilføres disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2014 – PS 14/70

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.

Formannskapets tilråding

1. Årsberetning 2013 fra Sirdalsvekst KF tas til orientering.
2. Regnskap 2013 fra Sirdalsvekst KF godkjennes.
3. Regnskapsmessig overskudd på kr 1.205.747,-. tilføres disposisjonsfond.

Side�87



John Birkeland Arne Eiken
Konst.rådmann Økonomsjef

Parter i saken
Sirdalsvekst KF Rådhuset 4440 Tonstad

Vedlegg
1 Regnskap og årsmelding - Sirdalsvekst KF

2.Noter til regnskapet
3.Årsmelding 2013
4.Vedtak kontrollutvalget
5.Oppsummeringsbrev nr 2 fra revisjonen
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Sirdal kommune

Årsmelding og årsregnskap 2013

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

5637/2014-2013/806 Arne Eiken 25.04.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/71 Formannskapet 05.06.2014

14/46 Kommunestyret 19.06.2014

Bakgrunn
I følge regnskapsforskriften skal årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret innen 
6 måneder etter at regnskapet er avsluttet. I sak om årsregnskap skal kommunestyret vedta 
disponering av eventuelt regnskapsmessig overskudd og dekke inn overforbruk i forhold til 
revidert budsjett.

Driftsregnskapet
Regnskapet for 2013 avlegges med et mindreforbruk på kr 7,09 mill.
Rådmannen vil peke på følgende hovedpunkter:

 Brutto driftsresultat (Underskudd) 11,901 mill. kr. 
Regulert budsjett var 19,901 mill. kr.

 Netto driftsresultat (Overskudd) 8,5 mill. kr.
Regulert budsjett var 2,27 mill. kr.

Det beste bildet av resultatet for 2013 får vi med å fokusere på kommunens brutto og netto 
driftsresultat. Som søylediagrammet viser, er begge disse nøkkeltallene bedre enn budsjett og 
fjoråret.
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Investeringsregnskapet
Samla investeringer i 2013 var på 6,2 mill. kr. Investeringsprosjekter som har pågått over 
flere år er nå fullført og tatt i bruk i løpet av året:

 Sølvbekken
 Fintlandsmonan industriområde
 VA Feed skiarena
 Ny traktor

Investeringsregnskapet legges fram i balanse.

Som følge av gjeldsveksten kommunen har hatt de siste åra, har det vært et ønske å bruke 
størst mulig egenkapital for å finansiere investeringene. Det har ikke vært tatt opp nye lån til 
investeringene i 2013.

Vurdering
De viktigste nøkkeltallene for kommunene er netto og brutto driftsresultat i % av 
driftsinntekter. Vi ser at begge disse tallene er langt bedre enn budsjett. Netto driftsresultat på 
6 % er dobbelt så høyt som det KS definerer som nøkkeltall for sunn økonomi. Samtidig 
viser balanseoversikten at gjelda reduseres og likviditeten er styrka. Det gode resultatet kan i 
hovedsak forklares slik:

 Gode resultater fra finansforvaltning
 God budsjettkontroll på enhetene
 Forskjøvet framdrift på prosjekter

Veksten i samlede kostnader er blitt lavere, og dette slår positivt ut på bunnlinja.
Den største delen av resultatet kan tilskrives det gode året for kommunens finanser. 
Kommunenes aksjer og egenkapitalbevis har hatt god verdiutvikling, og kommunen har 
benytta anledningen til å selge seg ned og ta ut gevinst. Avkastning på dette nivået må anses 
som unormalt.

Enhetene har gjennomgående levert i henhold til budsjett. Som følge av at belegget ved 
Sirdalsheimen ikke ble som forventa, går pleie og omsorg noe over budsjett. Dette er i 
henhold til det som ble varsla i økonomirapportene. Rådmannen har hatt fokus på 
budsjettkontroll, og enhetene har blitt oppfordra til å være solidariske med enheter med 
utsikter til overforbruk, slik at samla forbruk blir som budsjett. Dette har ført til at blant annet
Tonstad skule og barnehagene har penger igjen på budsjettet. Rådmannen mener at dette 
fokuset ikke har gått ut over kvaliteten på tjenestene. 

Forslag til vedtak

1. Årsmeldingen for 2013 tas til orientering.
2. Årsregnskapet for 2013 godkjennes.
3. Årets mindreforbruk på kr. 7,09 mill. avsettes til disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2014 – PS 14/71

Behandling

Side�108



Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.

Formannskapets tilråding

4. Årsmeldingen for 2013 tas til orientering.
5. Årsregnskapet for 2013 godkjennes.
6. Årets mindreforbruk på kr. 7,09 mill. avsettes til disposisjonsfond.

John Birkeland Arne Eiken
Konst.rådmann Økonomisjef

Parter i saken

Vedlegg
1 Årsmelding 2013
2 Regnskap med noter
3 Særutskrift sak 10-14 Kommuneregnskapet for 2013 - Sirdal kommune

Side�109



A� RSBERETNING	SIRDAL	KOMMUNE	
2013
					

     

Side�110



Årsberetning	2013	Sirdal	kommune Side	1

Innledning................................................................................................................................... 2

Måloppnåelse ............................................................................................................................. 3

Interkommunalt samarbeid......................................................................................................... 3

Hendelser gjennom året.............................................................................................................. 3

Etikk og egenkontroll ................................................................................................................. 6

Personalområdet ......................................................................................................................... 6

Samfunnsutvikling ................................................................................................................... 15

Regnskap 2013 ......................................................................................................................... 18

Kostratall .................................................................................................................................. 27

Side�111



Årsberetning	2013	Sirdal	kommune Side	2

Innledning
Da er 2013 blitt historie, og rådmannen kan oppsummere et innholdsrikt år. Årsberetningen 

skal komme med mer utdypende informasjon om året som gikk, vise noen trender og 

sammenligne med andre kommuner. Hovedtrekkene som kan oppsummeres, er at det fortsatt

er god aktivitet i Sirdalssamfunnet med lav arbeidsledighet og mange næringsetableringer. 

Etter en lang periode der rådmannen kan melde om vekst i folketallet, er nok stabilt folketall 

det mest dekkende ordet.

Økonomisk ble 2013 et godt år for Sirdal kommune med godt driftsresultat som følge av god 

budsjettstyring på enhetene, samt god avkastning på kommunens finansplasseringer. 

Kommunens fond har vokst og gjelda har blitt redusert.

Selv om investeringene i kommunens regi har vært lave, har kommunen med sin forskuttering 

bidratt til å få fortgang i arbeidet med rassikring av viktig innfartsvei til Sirdal. Dette er et 

prosjekt som har stort betydning for mange i Sirdal. Det er også lagt et godt grunnlag for stor 

aktivitet i årene framover: Ferdigstilte bolig- og næringstomter, ferdigstilling av vann- og 

avløpsplan, kommunedelplan Sirdal sør og politisk gjennomslag for rassikring av 

Haughomfjellene.

Organisatorisk har det i 2013 blitt vedtatt ny ledelsesstruktur i kommunen. Kommunalsjefs-

nivået er fjernet, og det har blitt økt fokus på enhetslederne og rådmannens stab. Sykefraværet 

er et viktig parameter å holde under oppsikt. I 2013 har fraværet økt. Det er likevel gledelig å 

se at enheter med stort fravær har hatt en positiv utvikling, og det er viktig å kartlegge årsaker, 

og sette gang tiltak på de enhetene som har økende fravær.

Foreløpige Kostratall foreligger nå, og bildet er fortsatt at Sirdal har en høyere ressursbruk 

enn de fleste vi sammenligner oss med. Kommunen har valgt å gjennomføre store 

investeringer innen oppvekstområdet, som vi ser igjen i form av at kommunen er i 

landstoppen på gjeldsnivå. Det er lettere å dokumentere ressursbruk på tjenestene enn på

kvaliteten. Det vil derfor være viktig for kommunen å kunne dokumentere at også kvaliteten 

på tjenestene ligger i landstoppen. 

Tonstad, april 2014

Christina Ødegård (rådmann)
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Måloppnåelse

Vanligvis inneholder økonomiplanen en del mål for kommunens virksomhet, og årsmelding 

skal rapportere status for måloppnåelse. Sirdal kommune har hatt fokus på å tydeliggjøre 

enhetenes mål, og det har vært en prosess der enhetenes mål har vært diskutert i utvalgene og 

til slutt blitt vedtatt i formannskapet 17.10.13. Disse målene er innarbeidet i økonomiplanen 

for 2014-2017 og vil rapporteres i årsmeldingen for 2014. 

Interkommunalt	samarbeid

Kommunen har utstrakt samarbeid med andre kommuner. I 2013 har følgende større 

interkommunale samarbeid vært under utredning:

DDV-kommunene (Listerregionen + Mandalsregionen) har utredet ulike alternativer for 

forpliktende IKT-samarbeid. Alternativet som er valgt, er et felles interkommunalt selskap 

som skal drifte IKT for samtlige kommuner. Ved utgangen av 2013 var status at Lyngdal 

valgte å stå utenfor DDV, mens Sirdal kommune ikke hadde tatt endelig stilling. Slik det ser 

ut ved årsskiftet, vil Sirdal stå utenfor DDV-samarbeidet. 

Felles Skatteoppkreverfunksjon for Lister-regionen samt Åseral kommune er vedtatt i 

samarbeidskommunene. Det ligger også vedtak på at Sirdal kommune skal delta i 

interkommunal arbeidsgiverkontroll. Kvinesdal kommune er vertskommune, og oppstart var 

november 2013.

Lister byggetilsyn har fungert siden november 2011. Sirdal kommune er vertskommune for 

dette samarbeidet.

Hendelser	gjennom	året

I en innlandskommune som Sirdal er det nødvendig med gode veier og kommunikasjon.

I løpet av 2013 ble tilbringertjenesten til Gyland stasjon styrket med ny bestillingsrute. Videre 

ble tilbudet om skoleskyss forbedret ved at skoleelevers reisetid til Kvinesdal vgs. ble 

betraktelig redusert. 

Det er gledelig at ny tunnel i Haughomfjellene nå er blitt fullfinansiert. Går alt som planlagt,

kan det bli byggestart allerede i første halvdel av 2015. Utbedringspakken i Gyadalen med ny 
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tunnel vil gjøre veiforbindelsen mot Helleland mye bedre. I sum vil den samlede aktiviteten 

innebære at det brukes mer enn en halv milliard kroner på veier og rassikringstiltak innen 

kommunen eller på veier mot Sirdal de nærmeste årene.

Kommunens kjernevirksomhet er å gi innbyggerne tjenester av høy kvalitet. De ansatte er vår 

viktigste ressurs. Vi er stolte over at Kommunal rapport kåret Sirdal kommune til den beste 

kommunen i Vest-Agder på pleie og omsorg. Det er også gledelig at den bevisste satsingen på 

oppvekst og levekår har resultert i å komme inn på kommunebarometerets Ti på topp-liste når 

det gjelder helse, omsorg og skole. Brukerundersøkelsene innen oppvekst/levekår viser også 

meget gode resultater. Men arbeidet og prosessen med å utvikle tjenestene må kontinuerlig 

videreføres.

I Forbrukerrådets rapport om hvordan kommunen er som informasjonsformidler, var 

resultatene for dårlig. Men med ny hjemmeside, Facebook og ny kommunikasjons- og 

informasjonsstrategi skal det være lettere å følge med på Sirdal kommunes virksomhet. Det at 

kommunestyremøtene kan følges på nett må være er riktig grep som gir åpenhet og innsyn. 

Det viktigste vil imidlertid være hvilke holdninger og innstilling som ligger til grunn for å 

informere og yte god service!

Av andre enkeltsaker som kan nevnes, er prosjektet med nytt dagsenter for yngre brukere, 

forbedret søknadsbehandling i enhetene pleie/omsorg og helse, full barnehagedekning med 

lave betalingssatser og større grad av fleksibilitet ved opptak, prosjektet "Saman om ein betre 

skule" og målsetninger for Sirdalsskulen med fokuset om å legge de beste rammer for 

elevenes utvikling. Det har videre vært økt fokus på aktiviteter knyttet til folkehelse- og 

frisklivssatsning for kommunens innbyggere.

Kommunedelplan for Sirdal sør og områdereguleringsplan for Tonstad ble ferdigstilt, og det 

ble gitt gode tilbakemeldinger på utførelsen.

Håndteringen med å gjøre det enklere og rimeligere å få tillatelse til å bygge hus og tilbygg 

der det er ønskelig, har antatt gjort bolysten bedre. Pilotprosjektet for renovasjonshåndtering 

knyttet til fritidsboliger burde kunne løse søppelproblematikken på de utsatte oppsamlings-

stedene.

Det gjelder å finne kommunale ordninger og tiltak som kan anvendes og gi effekt uavhengig 

av bosted i kommunen. Det er derfor grunn for å tro at mange setter pris på alle de ulike 

Sirdalsgodene som er spesielle for vår kommune. Selv om den enkeltes trivsel og livskvalitet 
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er individuell, så kan det se ut til at kommunen lykkes med å bygge et bedre omdømme som 

en attraktiv kommune for alle aldersgrupper. Næringsområde- og barnefamiliefokuset kan 

være medvirkende til at befolkningstallene de siste fem årene har økt med nærmere hundre 

nye sirdøler. 

Ny nærings- og utviklingssjef ble tilsatt i 2013. Det er stor aktivitet i næringslivet i Sirdal. 

Bøndenes satsning er for tiden betydelig med blant annet nye landbruksbygg. Bygg som sikrer 

en framtidsrettet melkeproduksjon. Sirdal er i ferd med å bli en storkommune på sau. 

Gjennom etablering av selskapet "Sirdalsmat" settes et større fokus på lokalprodusert mat. 

Realisering av nytt likestrømanlegg på Ertsmyra i Sirdal med en antatt investering på 1,5 

milliarder kroner, bør kunne gi betydelige fremtidige ringvirkninger for vår kommune.

Målet og arbeidet om å få landslinjestatus for Sirdal videregående skole ble ikke innfridd i 

2013, men kvaliteten på elever, lærere, trenere, undervisningsopplegg og apparatet rundt 

skolen er så godt at det er god grunn til å være optimister med tanke på framtida.

Kulturenheten har vært flinke til å få til et variert og innholdsrikt program gjennom året og gir 

også støtte til det organiserte og «uorganiserte» arbeidet i kommunen. Junior-NM i skiskyting 

ble fantastiske dager der mange bidragsytere gjorde en stor innsats. Femtiårsjubileet til Sira-

Kvina kraftselskap ble markert med en folkefest 15. juni ved kulturhuset. Mye folk og flott 

underholdning gjorde markeringen til en stor suksess.

Høstens høydepunkt for mange ble anledningen til å være vertskap for Kronprinsparet 17.

september. Det er stort å bli valgt ut til å få kongelig besøk. Kommunen fikk god tid til å 

planlegge et innholdsrikt program som involverte store deler av befolkningen med skole- og 

barnehagebesøk, kulturinnslag, stor folkelunsj og markering i Sira-Kvina kraftstasjon. Det ble 

på alle måter et vellykket arrangement, som var med på å befeste stoltheten over å være 

sirdøler.
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Etikk	og	egenkontroll

Etisk	kompetanseheving	i	pleie	og	omsorg
Enhet for pleie og omsorg har gjennomført et prosjekt for etisk kompetanseheving i perioden 

2011 til 2013.

Mål: 

Sette fokus på etikk og etiske utfordringer ved å lage et system for etisk refleksjon i det 

daglige arbeidet. 

Det var ønskelig å skape en økt bevissthet rundt de etiske valg og vurderinger som utføres. At 

vi sammen ved hjelp av refleksjon yter enda bedre tjenester til brukerne våre.  "Kick off"-

samlingen ble holdt på kulturhuset våren 2012, sammen med KS, ansatte i pleie og omsorg, 

administrasjonen og lokale politikere.

Enheten innførte ukentlige og månedlige etikk-lunsjer på hver avdeling. I tillegg har det vært 

halvårlige samlinger der alle tre avdelingene har vært samlet. 

Man har også samarbeidet med Flekkefjord og Kvinesdal kommune om felles samlinger, hvor 

erfaringsutvekslinger har vært hovedtema.  

Enheten mener at målet som ble satt i 2012 er oppnådd ved at personell i pleie- og 

omsorgsenheten har fått en bedre forståelse for de tjenester som ytes ovenfor våre brukere. Vi 

har blitt mer bevisste på hvorfor man handler som man gjør i ulike situasjoner. Prosjekt-

gruppen vil fortsette sitt arbeid i tett samarbeid med avdelingssykepleierne. 

Egenkontroll
Rådmannen har fokus på egenkontroll, men ser at arbeidet må gjennomføres mer systematisk 

enn tilfellet er i dag. Det ligger et stort potensiale i å utvikle skriftlige rutiner og faste 

kontrollhandlinger. I oppsummeringsbrevet fra forrige års revisjon ble det blant annet 

kommentert at det var forbedringspotensial i forhold til dokumentasjon av attestasjon og 

anvisning, samt kontantsalg. Det er gjort et stykke arbeid her, og rutinene er på plass nå.

Personalområdet

Kjønnsmessig	balanse

Sirdal kommune har en tradisjonell kjønnsfordeling. Likevel er det en sakte, gradvis økning 

av andelen mannlige ansatte fra 24 % i 2009 til 27,2 % i 2013.
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Sirdal 

kommune

Kjønnsmessig 

fordeling

Antall

2009

Fordeling

2009

Antall 

2010

Fordeling

2010 

Antall 

2011

Fordeling

2011 

Antall 

2012

Fordeling

2012 

Antall 

2013

Fordeling

2013 

Kvinner 217 76 % 218 75 % 213 74 % 209 73,6 % 203 72,8 %

Menn 71 24 % 71 25 % 75 26 % 75 26,4 % 76 27,2 %

Totalt 288 100 % 289 100 % 289 100 % 284 100 % 279 100 %

Sektorvis	kjønnsmessig	fordeling

Sirdal kommune 

Sektorvis

Kjønnsmessig fordeling 

Antall

kvinner / 

fordeling 

2011

Antall

menn / 

fordeling

2011

Antall

kvinner / 

fordeling 

2012

Antall

menn / 

fordeling

2012

Antall

kvinner / 

fordeling 

2013

Antall

menn / 

fordeling

2013

Skole/musikkskole/SFO/barnehage/ 

kultur/internat

72

(81 %)

17

(19 %)

83

(83 %)

17

(17 %)

86

(82,7 %)

18

(17,3 %)

Pleie/omsorg

(institusjon, hjemmebasert)

88

(94 %)

6

(6 %)

73

(91 %)

7

(9 %)

65

(91,5 %)

6

(8,5 %)

Helse/NAV 21

(75 %)

7

(25 %)

23

(79 %)

6

(21 %)

26

(81 %)

6

(19 %)

Teknisk sektor (teknisk drift, 

bygg/eiendom, arealforvaltning)

23

(39 %)

36

(61 %)

21

37,5 %)

35

(62,5 %)

16

(31 %)

36

( 69 %)

Sentraladministrasjon 9

(50 %)

9

(50 %)

9

(47 %)

10

(53 %)

10

(47,6 %)

11

(52,4 %)

Ved sektorvis betraktning er det rådende kjønnsmønster fortsatt stabilt. Kvinnene dominerer i 

omsorgs- og oppvekstsektoren, mens menn er overrepresentert innen teknisk sektor. Det er 

derimot tilnærmet kjønnsbalanse i stab-/støttefunksjoner.
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Kjønnsmessig	fordeling	i	lederstillinger

Sirdal kommune 

Lederstillinger

Kjønnsmessig fordeling 

Antall

kvinner /

fordeling

2012

Antall

menn / 

fordeling

2012

Antall

kvinner /

fordeling

2013

Antall

menn / 

fordeling

2013

Avdelingsledere/

mellomledere

18

(64 %)

10

(36 %)

20

(60,6 %)

13

(39,4 %)

Enhetsledere og toppledelse 5

(33 %)

10

(67 %)

7

(58,3 %)

5

(41,7 %)

Alle lederstillinger 23

(53,5 %)

20

(46,5 %)

27

(60 %)

18

(40 %)

I 2013 ble lederstrukturen i kommunen forandret og kommunalsjefsnivået ble fjernet.

Det har ført til en forandring i kjønnsbalansen i enhetsledergruppen/toppledelsen med 58,3 % 

kvinner i 2013. I avdelingsleder-/mellomlederstillinger er det 60,6 % kvinner. Total sett har 

Sirdal kommune en kjønnsfordeling av 60 % kvinner og 40 % menn i ledelsen. Det vurderes 

som bra sett i sammenheng med kjønnsbalansen for øvrig i kommunen.

2.	Lønnsstatistikk	i	et	kjønnsperspektiv

I tabellen under framkommer avlønning av kvinner og menn. Sirdal kommune har en lokal 

lønnsstige.

Sirdal kommune Kvinner Menn Differanse i 

menns favør

Gjennomsnittlig årslønn 2012 419 167 469 762 10,77 %

Gjennomsnittlig årslønn 2013 430 708 482 225 10,68 %

Gjennomsnittlig vekst i årslønn 

fra 2012 til 2013

2,75 % 2,65 % -0,1 %

Selv om gjennomsnittstallene viser en tydelig lønnsforskjell i menns favør, har den prosent-

vise årslønnsveksten vært høyere for kvinner enn for menn i 2013. Det har ført til en marginal 

reduksjon av differansen (ca. 0,1 %).
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Lederlønn

Sirdal kommune

Lederstillinger, gjennomsnittlig årslønn 

Kvinner Menn Differanse i 

menns favør

Avdelingsledere/mellomledere 2012 446 905 532 150 16 %

Enhetsledere og toppledelse 2012 560 600 571 557 1,9 %

Avdelingsledere/mellomledere 2013 452 400 570 376 20,7 %

Enhetsledere og toppledelse 2013 629 657 614 860 -2,4 %

Alle ledere 2013 498 355 582 732 14,5 %

I enhetsledergruppen og toppledelsen har den generelle tendensen mot økt lønn for kvinner 

fortsatt. I 2005 var gjennomsnittlig lønn 10 % høyere for mannlige enhetsledere. I 2006 ble 

disse forskjellene redusert til 5 %. I 2008 var dette endret til at de kvinnelige enhetslederne 

hadde 1 % høyere lønn. 2009 viser fortsatt samme situasjon med om lag lik avlønning på 

ledernivå mellom kvinner og menn. I 2010 hadde de kvinnelige lederne om lag 8 % høyere 

lønn.  I 2011 har de mannlige ledere 2,5 % høyere lønn enn de kvinnelige ledere og i 2012 er 

forskjellen kun 1,9 %. 

I 2013 har mannlige enhetsledere gjennomsnittlig 2,4 % mindre lønn enn kvinnelige 

enhetsledere/toppledere. Her må det nevnes at overgangen fra mannlig rådmann i 2012 til 

kvinnelig rådmann i 2013 har hatt en viss effekt. 

For avdelingsledere og mellomledere er differansen mellom kjønnene blitt større, 20,7 % i 

2013. Avdelingsleder- og mellomlederstillinger er svært forskjellige i omfang, ansvar og 

kompetansekrav slik at det bare er en betinget mulighet for sammenligning.
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Sektorvis	fordeling

Sirdal kommune 

Sektorvis

Gjennomsnittlig 

årslønn

Kvinner

2011

Menn

2011

Diff. i 

menn

s 

favør

2011

Kvinner

2012

Menn

2012

Diff. i 

menn

s 

favør

2012

Kvinner

2013

Menn

2013

Diff

. i 

men

ns 

fav

ør

201

3

Skole/musikkskole/ 

SFO/barnehage/ 

kultur/internat

414.000

427.000     3 

%

436 986 466 523   6,3 

%

446 627

471 954

  5,3 

%

Pleiesektor 

(institusjon, 

hjemmebasert)

369.000 362.000 - 1,9 

%

398 997 398 757 -0,06 

%

405 129 400 666 -1,1 

%

Helse/NAV 444.000 424.000 - 4,5 

%

458 254 502 816   8,8 

%

452 726 510 216 11,2 

%

Teknisk sektor 

(teknisk drift, 

bygg/eiendom, 

arealforvaltning)

338.000 414.000 18,4 

%

366 252 452 697 19 % 377 387 462 213 18,3 

%

Sentral-

administrasjon

400.000 512.000 21, 9 

%

442 033 564 869 21,7 

%

488 120 549 900 11,2 

%

Det er stor variasjon i lønnsfordelingen mellom kvinner og menn i de ulike sektorene og 

enhetene.

I pleiesektoren er det få mannlige ansatte og her er det tilnærmet likevekt i lønnsfordeling 

mellom kvinner og menn. I andre sektorer er det større forskjeller og relativt konstante 

mønstre. Det er andelsvis flere kvinner enn menn i ufaglærte stillinger. Det er flere kvinner 

med høyere utdanning og i undervisningsstillinger, mens mennene dominerer stillingene med 

høyere utdanning og spesialisering.
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Stillingsstørrelse

Sirdal 

kommune 

Stillingsstørr

else

Fordeli

ng 

kvinner

2010

Fordeli

ng 

menn

2010

Fordeli

ng 

kvinner

2011

Fordeli

ng 

menn

2011

Fordeli

ng 

kvinner

2012

Fordeli

ng 

menn

2012

Fordeli

ng 

kvinner

2013

Fordeli

ng 

menn

2013

Heltidsstillin

g

56 % 44 % 58 % 42 % 59 % 41 % 60,3 % 39,7 %

Deltidsstillin

g

91 % 9 % 90 % 10 % 89 % 11 % 85,5 % 14,5 %

Andelen kvinner i heltidsstillinger har økt moderat i løpet av de siste årene. Av de kvinnene 

som jobber deltid, er det kun 16 % med en stillingsstørrelse lavere enn 50 %.

Fravær

Foreldrefravær

Sirdal 

kommune 

Foreldrefravær

Antall 

dager

kvinner

2011

Antall 

dager 

menn

2011

Antall 

dager 

kvinner

2012

Antall 

dager 

menn

2012

Antall 

dager 

kvinner

2013

Antall 

dager 

menn

2013

Sykt barn 97,6 6,4 100,3 20,3 87,1 25,9

Antall dager med fravær for sykt barn har gått ned for kvinner i forhold til 2011 og 2012, 

mens antall fraværsdager for sykt barn hos menn har gått opp. Totalt sett har antall fraværs-

dager for sykt barn gått ned fra 120 dager i 2012 til 113 dager i 2013. 
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Sykefravær

Sirdal 

kommune 

Sykefravær

Kvinner

% 

2011

Menn 

%

2011

Kvinner

%

2012

Menn

%

2012

Kvinner

%

2013

Menn

%

2013

Egenmeldt 

og 

legemeldt 

fravær

7,3 % 3,2 % 7,4 % 3,2 % 7,4 % 4,1 %

Totalt 6,1 % 6,1 % 6,4 %

Sykefraværet i Sirdal kommune har gått opp fra 6,1 % i 2011 og 2012 til 6,4 % i 2013. Det er 

stor variasjon i sykefravær i de ulike enhetene. Sykefraværet har blitt redusert i barnehagen 

fra 12,9 % i 2012 til 7,5 % i 2013 og i helseenheten fra 8,8 % i 2012 til 3,3 % i 2013. 

Sykefraværet i pleie/omsorg har derimot økt fra 6,4 % i 2012 til 11,6 % i 2013. Videre har 

også sykefraværet i enheten for bygg/brann (tidligere bygg/eiendom) økt fra 3,4 % i 2012 til 

7,5 % i 2013.
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Personalpolitiske	tiltak

Kompetanseheving

Sirdal kommune støtter kompetanseheving av sine ansatte. I 2013 ble det gitt tilskudd til ulik 

etter-/og videreutdanning til sju ansatte, derav seks kvinner og en mann. I videreutdannings-

program for undervisningspersonell på skolene ble det gitt støtte til en mannlig ansatt og til tre 

kvinnelig ansatte i skoleåret 2013/2014.

Videre finnes det to stipendordninger i kommunen:

- stipend for sykepleie-/vernepleiestudium (45 000 kr over tre (3) år) der det var fem kvinner 

som benyttet seg av dette i 2013

- stipend for barnehagelærerutdanning (150 000 over tre (3) år) der det var tre kvinner og to 

menn i 2013

Systematisk opplæring av alle pedagogiske ledere i barnehage (kun kvinner) ble videreført i 

2013. 

Likestillingsarbeid

Sirdal kommune har fått tildelt nasjonale prosjektmidler i kommuneprogrammet "Likestilte 

kommuner". Kommunen har valgt "Deltid i Sirdal kommune - omfang, årsaker og 

konsekvenser" som fokusområde for prosjektet. I 2013 ble en omfangsrik kartlegging med 

spørreundersøkelse og intervjurunde gjennomført, og denne danner grunnlaget for tiltak i 

framtida. Målet er å redusere deltidsarbeid i kommunen. Det forventes å ha en effekt på den 

enkeltes arbeidssituasjon, arbeidsmiljøet som helhet, samt å forbedre vilkårene for faglig 

utvikling og dermed også kommunale tjenester.  
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Forebygging	og	tilrettelegging

Kommunen har en seniorpolitisk handlingsplan og legger til rette for ansatte i ulike livsfaser.

Sirdal kommune har et eget utvalg som jobber aktivt med tilretteleggingssaker og for et mer 

inkluderende arbeidsliv. Det jobbes med forebygging og oppfølging av sykefravær, og 

kommunen har et tett samarbeid med NAV.

I mai 2013 ble et fullt utstyrt treningsrom for kommunens ansatte åpnet i underetasjen av 

pleieheimen. Treningsrommet er tilpasset kommunens ansattprofil i både kjønn, alder og 

behov, og blir mye brukt. Det ble gitt tilbud om instruksjon til trening i oppstartsfasen. Videre 

ble det gjennomført to kurs for barnehageansatte med formålet å forebygge belastningsskader.

Forebygging	av	trakassering

Det ble gjennomført et eget kurs for alle lederne i håndtering av mobbing, trakassering og 

konflikter i arbeidslivet. Kommunen har fokus på arbeidsmiljøet og jobber med å forbygge 

diskriminering og trakassering.

Rekruttering	og	bemanning

Rådmannen vurderer bemanningssituasjonen som tilfredsstillende. Det er først og fremst 

rekruttering av barnehagelærere som skaper størst utfordringer. Dette viste seg blant annet 

med dårlig resultat på kommunebarometerets rangering av barnehagetilbudet. Det er satt i 

gang tiltak med bl.a. utdanningsstipend for å ta barnehagelærerutdannelse. Ellers ser vi at det 

kan være utfordrende å rekruttere til enkelte spesialiststillinger, som for eksempel jordmor. 

"Turnoveren" i Sirdal kommune er liten, så situasjonen er håndterbar. Når det gjelder 

personalområdet, er situasjonen på ingen måter statisk. Ytre faktorer som eksempelvis 

samhandlingsreformen eller endringer i befolkningssammensetningen, eller indre forhold som 

naturlig avgang eller omorganisering, medfører endrede behov. Administrasjonen jobber med 

planverktøy for å håndtere disse endringene på en best mulig måte.
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Samfunnsutvikling

Demografisk	utvikling

Etter seks år med innbyggervekst er det en svak tilbakegang. Det var et fødselsoverskudd, 

men ikke stort nok til å veie opp for netto utflytting.

2013 2012

Innbyggertall  pr 01.01 1831 1816

Antall fødsler 21 28

Dødsfall 18 23

Innflytting 76 81

Utflytting 80 71

Innbyggertall pr 31.12 1830 1831

Kommunens kjerneoppgaver er barnehage, grunnskole og eldreomsorg. Ser vi utviklingen i 

målgruppene for disse tjenestene, er trenden vekst i antall barnehagebarn, fallende elevtall i 

grunnskolen samt lavere antall eldre.

Basert på ca. 30 kriterier beregner staten en kostnadsindeks for den enkelte kommune. 

Kriteriene er bl.a. alderssammensetning i kommunen, uføreandel, flyktninger og antall 

psykisk utviklingshemmede. Staten bruker denne indeksen ved beregning av rammetilskuddet 

som den enkelte kommune får.

For Sirdal kommune har utviklingen vært tydelig. Fra å være 30 % dyrere å drifte enn

gjennomsnittskommunen i 2009, er dette tallet redusert til 26 % i 2013.
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I praksis betyr dette lavere rammetilskudd for Sirdal kommune. På den annen side er det 

nødvendig at ressursbruken reduseres der behovet går ned. Rådmannen mener derfor at 

kostnadsindeksen bør være et sentralt nøkkeltall i den overordna styringen av Sirdal 

kommune.

Næringsliv
Kommunen prioriterer næringsutvikling høyt. Det kan være vanskelig å måle effekten av 

denne innsatsen. I de senere årsmeldinger har rådmannen prøvd å presentere noen parameter 

som gir et bilde av utviklingen i lokalt næringsliv.

Nyetableringer

Selskap 2010 2011 2012 2013

Enkeltmannsforetak 2 1 4 1

Norsk registrert utenlandsselskap (NUF) 2 0

Ansvarlig selskap

Aksjeselskap 6 10 8 14

Sum Nyregistreringer 8 13 12 15

En del av disse foretakene fikk støtte fra virkemiddelapparatet i Sirdal kommune. Dette 

gjennom Sirdalsvekst KF. Totalt innvilget Sirdalsvekst KF i 2013 tilskudd på kr 3.075.400,- , 

mens utlån utgjorde kr 3.738.750,- .

Sysselsetting

I følge sysselsettingstall fra NAV, har Sirdal desidert lavest arbeidsledighet i Listerregionen.
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2012           2013*

Farsund 2,0 % 1,5 %

Flekkefjord 2,2 % 2,4 %

Lyngdal 1,9 % 1,8 %

Hægebostad 1,6 % 1,8 %

Kvinesdal 2,6 % 1,9 %

Sirdal 0,8 % 0,6 %

*Tall pr. desember 2013

Varehandel

Varehandelen er viktig parameter for utviklingen av næringslivet i Sirdal.

      2013*        2011     2010

Farsund      -0,2 %        8.6 %    4.5 %

Flekkefjord      -1.7 %        2.5 %    0,0 %
Lyngdal       5.4 %        2.2 %    1.3 %
Hægebostad       -2.6 %       -1.7 %    1.2 %

Kvinesdal        2.9 %       -3.0 %    -6.8 %
Sirdal       -0,4 %        7.1 %    -1.5 %

*Tall pr. 1. halvår 2013

I følge Butikkutvikling Sør sine tall har kommunen en marginal nedgang i handelen. Dette på 

bakgrunn av de tall som p.t. er tilgjengelige. Til tross for at Sirdal først og fremst er en 

vinterdestinasjon, viser bakgrunnstallene for vareomsetning at handelen er forholdsvis stabil 

gjennom året.

Reiseliv

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) gir årlig ut statistikk over omsetning og 

prisutvikling på fritidsboliger. I 2013 ble det gjennom eiendomsmeglere omsatt 45 hytter i 

Sirdal, og dette året inntok Sirdal plasseringen som landets dyreste hyttekommune med en 

gjennomsnittspris på kr 2,8 mill. På landsbasis er gjennomsnittsprisen kr 1,4 mill. 

Landbruk

Landbruk er en viktig næring i Sirdal kommune. Både i 2012 og 2013 har det vært stor 

investeringsaktivitet i sirdalslandbruket, og det er bygget mange nye driftsbygninger. Det er 

interessant å se hvilken effekt denne satsingen har i forhold til resten av fylket Mens antall 

søkere til produksjonstilskudd gikk ned i fylket, var det faktisk en liten vekst i Sirdal i 2013.
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Antall Tilskudd (mill) Pr bruk Antall Tilskudd (mill) Pr bruk

Sirdal kommune 80 14,69 183 625  87 12,79 147 011  

Vest Agder 1135 209,85 184 890  1173 177,68 151 475  

Andel Vest Agder 7,0 % 7,0 % 7,4 % 7,2 %

2013 2009

Regnskap	2013

Hovedtall

Det viktigste økonomiske hovedtallene oppsummeres i tabellen under:

Regnskap Reg. budsjett 
1)

Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Brutto driftsresultat 11 069         3 910                  5 231                  8 284                       

Brutto driftsresultat % av driftsinntekter 3,7 % 1,4 % 1,9 % 2,9 %

Netto driftsresultat 19 597         6 177                  5 388                  11 191                     

Netto driftsresultat % av driftsinntekter 6,6 % 2,3 % 2,0 % 3,9 %

For å få et best mulig sammenlignbart resultat, er tallene i tabellen over korrigert for 

momskompensasjon fra investeringsregnskapet og for avskrivninger.

Som vi ser er både netto driftsresultat og brutto driftsresultat noe bedre enn budsjettert og 

bedre enn for 2012.

Inntektsforutsetningene

Nivået på skatt og rammetilskudd er omtrent som budsjettert. Ser vi skatt og rammetilskudd

samlet, har dette økt med ca. 2 % fra 2012, noe som er lavere en generell prisstigning. 

Eiendomsskatten har derimot en vekst på 11 % fra 2012. Dette utgjør ca. 6 mill. Årsaken til 

veksten er i hovedsak oppjustering av makstakst for kraftanlegg, men også at re-taksering av 

verk og bruk førte til økte takster. Ellers viser det en god utvikling av inntektene på 

selvkostområdet. 

Finans

Rentenivået har vært stabilt gjennom hele 2013, forbedring av lånebetingelser og 

innskuddsvilkår har bidratt til et bra resultat av finanser. Det meste av resultatet skyldes 

imidlertid engangseffekter på langsiktige plasseringer. Dette omtales mer i eget kapittel.
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Enhetene
Rådmannen er tilfreds med budsjettkontrollen på enhetene. Grafen under viser 

regnskapsavvik i % i forhold til budsjettet. Resultatene er i tråd med det som har blitt 

rapportert gjennom året. 

Kommentarer avvik:

Elevheimen (+20% - 288 000)

Elevheimen skiller seg ut med et stort overforbruk i %. I kroner utgjør dette 288 000,-. 

Utgiftene ved elevheimen er i tråd med budsjettet redusert noe i forhold til 2012-nivået. Tidlig 

i 2013 ble det konkludert med at virksomheten ved elevheimen ikke var berettiget for 

momskompensasjon. Denne merkostnaden utgjør i overkant av 100 000,-. 

NAV (-12% - 272 000)

NAV sitt mindreforbruk kan forklares med noe  lavere lønnsutgifter enn budsjettert, samt 

lavere  netto utgifter knytta til sosialboliger enn budsjettert.

Pleie og omsorg (+2% - 761 000 )

2012 var preget av lavt belegg på Sirdalsheimen, og i budsjettprosessen var belegget nede i 66 

%. Dette kombinert med at tallet på eldre over 80 år har falt, gjorde at rådmannen foreslo å 

redusere med ei avdeling. Utover året har belegget tatt seg opp, og gjennomsnittet for 2013 

viste et belegg på 75 %. Endrede forutsetninger forklarer at regnskapet på Sirdalsheimen kom 

ut med et overforbruk.
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Teknisk stab (-34% - 1 440 000)

Som følge av ny ledelsesstruktur ble stilling som kommunalsjef TLM fjernet. Lønnsbudsjettet 

på denne enheten er dermed ikke brukt opp. Det meste av mindreforbruket skyldes at det ble 

betalt ut kr 1,2 mill. mindre i boligtilskudd enn budsjettert. 

Vedlikeholdsplanen (-27% - 1 082 000)

Budsjett- og økonomiplanen for 2013-2017 har hatt fokus på etterslepet av vedlikehold på 

kommunale bygg. Tabellen under viser hvordan vedlikeholdsmidlene ble prioritert og hva 

som ble utført i 2013.

Bygg Regnskap Budsjett

Basseng Sinnes skule 606           1 200        

Oppussing elevheimane 2 009        2 300        

Opppussing Sinnes Skule 303           500           

Sum 2 918       4 000       

Renovering av bassenget på Sinnes skule ble betydelig rimeligere enn antatt. På Øygdhedlar 

ble et bygg renovert, mens det er planlagt at tre bygg tas i 2014.

Kommunal eiendomsforvaltning (+3% - 603 000)

Bygg og eiendom har hatt et relativt stort overforbruk. Fra juni 2013 ble enheten slått sammen 

med brann. Overforbruket kan delvis ses i sammenheng med mindreforbruket på brann. Ellers 
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viser det seg at det har gått med mer til drifta av Sirdalsheimen og Tonstad skule. Det vil bli 

satt i gang arbeid med å få bedre presisjon på budsjettering av faste kostnader som 

renovasjon, kommunale avgifter og ulike driftsavtaler knyttet til de ulike byggene. 

Lønnsutgiftene for enheten er iht. budsjett. 

Arealforvaltning (-7% - 625 000) 

Betydelig vekst i gebyrinntektene, samtidig som kostnadene er på samme nivå som budsjett,

gir et positivt resultat for enheten. Utbetaling av landbrukstilskudd er iht. budsjett. Ved 

utgangen av 2013 var tidligere ubrukte tilskuddsmidler til landbruksformål disponert.

Vann og avløp (-18% - 1974 000)

Overskuddet fra Vann og avløp ble nesten 2 mill. Det er mindre enn budsjettert. 

Dekningsgraden for vann er 108 % og for avløp er den 118 %. Iht. selvkostprinsippet skal de 

kommunale avgiftene dekke de direkte kostnadene knytta til drift av vann og avløp, andel av 

felleskostnader samt beregna renter av investert kapital. Overskuddet må settes av på bundne 

fond, og kan kun benyttes til VA-formål. Fondsavsetninga vil påvirke enhetens resultat 

negativt.

Kraftfondet (-8% - 906 000)

Mindreforbruket skyldes mindre utgifter til prosjekter i henhold til kulturutviklingsplanen. 

Det har også vært mindre utgifter til arrangementer. Mindre forbruk har bidratt til at saldo på 

kraftfondet er høyere enn budsjett.

Balansen
Langtidseffekten av de økonomiske prioriteringene fanges opp ved å se på noen få nøkkeltall i 

balanseregnskapet. I grafene under ser vi utviklingen av arbeidskapitalen og gjeld, samt 

sammensetningen av kommunens fond i perioden 2008 til 2013.

Med arbeidskapitalen mener vi omløpsmidler (bankinnskudd, kundefordringer) minus 

kortsiktig gjeld (leverandørgjeld, skyldige offentlige avgifter).

Etter 2009 oversteg kommunens gjeld tilgjengelige midler. Utvikling de siste årene har vært 

at gjelden har blitt redusert, samtidig som midlene har vokst. I denne oversikten har vi sett 

bort fra lånet knyttet til forskuttering i Gyadalen.
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Ser vi på den andre grafen, viser den sammensetningen av kommunens fondsmidler. Bildet 

viser at samlet sett er fondsmidlene redusert fra 2010 og utover. Når det gjelder 

sammensetningen av fondene, så øker saldoen på de bundne driftsfondene. Dette er 

hovedsakelig pga. selvkostfondet på avløp og kraftfondet. Øvrige fond reduseres.
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Finans

Sentrale	nøkkeltal:

2013 2012

3 månders Nibor 2,2 % 2,9 %

Oslo Børs (OSEBX) 15,4 % -12,0 %

Verdensindeksen (MSCI World) 7,8 % -5,0 %

Risikofri rente (3 års Norske Statsobligasjoner) 1,4 % 2,2 %

Gjeldsforvaltning:

Kommunen har en samlet rentebærende gjeld på 270 mill. Dette er inkludert lånet på 50 mill. 

knyttet til forskuttering i Gyadalen. Kommunen har kun 8 % av låneporteføljen på fastrente, 

og nyter godt av det lave rentenivået. Andelen fastrente har falt fra 16% i løpet av året. Det 

nye finansreglementet stiller rådmannen langt friere til å avgjøre andelen som skal bindes. 

Sammensetningen av øvrige poster som bankinnskudd, andel av gjeld som finansierer vann-

og avløpsinvesteringer, samt betingelser ved Husbankens rentekompensasjonsordning, gjør at 

rådmannen er komfortabel med dette nivået.

Som vi ser av diagrammet under, er kommunen nå lite eksponert mot renteendringer. Den 

delen som er eksponert er av de 50 millionene som er forskuttert for Gyadalen. Det er kort 

tidsperspektiv på dette lånet. Diagrammet viser også at eventuell gjeldsøkning til infrastruktur 

utenom VA, samt reduksjon i bankinnskudd, vil gjøre kommunen mer rentefølsom. 

Likviditetsforvaltning

Det merkes at situasjonen for bankene er i ferd med å normaliseres, og marginene på 

innskuddsbetingelser er på vei ned. "Timingen" av inngåelsen av hovedbankavtale var god, og 

vi ser at nye avtaler blir inngått til mindre gunstige betingelser enn det vi oppnådde.
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Kommunen har plassert noe midler ut over hovedbankavtalen for å oppnå noe bedre 

betingelser.

Langsiktige	plasseringer		

Kommunen definerer en portefølje som skal forvaltes langsiktig, med tanke på en 

meravkastning i forhold til banksparing. Tidligere var midlene i stor grad plassert i 

egenkapitalbevis i sparebanker og har stor sett gitt en god, men varierende avkastning.  Nytt 

finansreglement, med tilhørende strategi, legger opp til at kommunens langsiktige 

plasseringer i størst mulig grad skal gi en stabil og forutsigbar avkastning. Dette henger 

sammen med at økte finansutgifter og fallende driftsresultat har gjort kommunen mer sårbare 

mot tap på finansplasseringene. 

Sammensetning

I det nye finansreglementet ble plasseringene delt inn i risikoklasser. Tabellen under viser 

sammensetningen av kommunens portefølje i forhold til rammene gitt i finansreglementet.

Risikoklasser

M
in

im
u
m

N
or

m
al

M
a
k
si
m

u
m

Su
m

A
llo

ke
ri
n
g

Risikoklasse 1 0 % 0 % 100 % 10 814          26 %

Risikoklasse 2 20 % 10 % 100 % 446                1 %

Risikoklasse 3 0 % 35 % 50 % 3 975            9 %

Risikoklasse 4 0 % 20 % 25 % 16 258          39 %

Risikoklasse 5 0 % 15 % 20 % 5 458            13 %

Risikoklasse 6 0 % 20 % 25 % 5 060            12 %

Summer 100 % 42 011          100 %

Investeringsrammer

Risikoklasse 1-4 er ulike rentebærende papirer, mens risikoklasse 5 er aksjefond, og 6 er 

enkeltaksjer. Finansreglementet angir rammer for hvor mye som kan plasseres i de ulike 

klassene. Reglementet åpner for å ha inntil 25 % i klasse 6, mens kommunen hadde plassert 

12%. Risikoklasse 4 overskrider tillatt ramme, men reglementet åpner for at ledig 

investeringsramme kan benyttes i lavere risikoklasser. 

Rentedelen er plassert i

 Bankinnskudd

 Pengemarkedsfond

 Obligasjonsfond

 Obligasjoner

 Fondsobligasjoner

Aksjedelen er plassert i:
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 Internasjonale aksjefond

 Egenkapitalbevis i norske sparebanker

 Enkeltaksjer i store børsnoterte selskaper

Det er søkt å oppnå en god spredning på bransjer, for å bli mindre sårbar.

Resultater

2013 ble et veldig godt år for kommunens plassering med 21 % avkastning i forhold til 

beholdning ved inngangen til året.

2013 2012 2011

Porteføle pr 01.01 (mill) 34,7 30,12 35,05

Resultatført avkastning 7,3 1,01                     -2,58             

Avkastning i %: 21,0 % 3,4 % -7,4 %

Sirdal kommune har tatt del i oppgangen på internasjonale børser. Kommunen har også 

anskaffet en del obligasjoner som gir en avkastning på 3-4 % utover vanlig bankrente. Dette 

har vist seg å være gode investeringer ved at markedsverdien er høyere enn kjøpsverdien.

I nytt finansreglement er det et uttalt mål om å oppnå en avkastning på 2 % over risikofri 

rente. Dette målet ble innfridd i 2013 med god margin.

Risiko

Rådmannen skal gjøre rede for risikoen kommunen løper med finansforvaltningen. 

Kommunen løper ulike typer risikoer:

Renterisiko:

Som det er redegjort for tidligere, vurderer rådmannen den samlede renterisikoen som liten 

med dagens sammensetning i balansen. 

Likviditetsrisiko

Kommunens plasseringer utgjør en forholdsvis liten del av de samlede verdier, og det skal 

dermed mye til for at kommunen må selge til dårlige kurser for å innfri andre forpliktelser.

Kredittrisiko

Det er jo alltid en reell risiko for at kommunen kan tape penger som følge av en konkurs. Alle 

forhåndsregler i forhold til spredning på flere selskaper og bransjer er gjort i henhold til 

reglementet. 
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Nytt reglement stiller mye strengere krav til spredning enn tidligere, ved blant annet å stille 

krav til øvre grense til eksponering mot enkeltselskap. Dette har ført til at kommunen i 2013 

måtte selge aksjer og egenkapitalbevis for å komme i henhold til reglement. 

Investeringsregnskapet:

Infrastrukturinvesteringer

Kommunen har hatt en periode med store investeringer, men i 2013 ble det kun investert for 

vel seks millioner.

2013 2012 2011 2010 2009 Totalt

Samla investeringer (Mill.) 6,23 50,9 95,7 97,9 44,7 295,4

Selv om investert beløp er lite, er det ferdigstilt flere viktige prosjekter. Vann- og 

avløpsanlegg på Feed ble ferdigstilt til junior-NM i skiskyting. Etter realisering av

Sølvbekken boligfelt og Fintlandsmonan næringsområde kan kommunen tilby attraktive 

bolig- og næringstomter.

Investeringsrammen ble nedjustert en del gjennom året. Det var blant annet avsatt midler til 

gang- og sykkelsti, opprustning av kulturhusområdet, undergang Myraleite og dagsenter unge 

brukere. Disse prosjektene vil bli gjennomført i 2014. 

I budsjettet for 2013 ble det vedtatt ei rammebevilgning på 5,1 millioner som skulle benyttes 

til investeringer iht. vann- og avløpsplanen. Av VA-relaterte investeringer er anlegget på Feed 

ferdigstilt, styringssystemer til Handeland renseanlegg er oppjustert og en del planarbeid i 

forbindelse med VA-anlegg i Suleskard er gjennomført. Samla investeriner i VA i 2013 endte 

på  ca. 1,9 mill. Årsaken til at så lite av investeringsrammen er brukt, er delvis at VA-planen 

ble endelig vedtatt senere enn planlagt, samt mangel på interne ressurser til å gjennomføre 

prosjektene.

Det kommunale trimrommet er ferdigstilt og tatt i bruk i løpet av 2013. Prosjektet er i henhold 

til kostnadsrammen, og ble finansiert av velferdsmidler i drift, samhandlingsmidler samt noe 

eksterne midler. 

Startlån

Etter at det har vært lav interesse de siste årene, var det større etterspørsel etter startlån i 2013. 

Dette gjenspeiler nok både bankenes skjerpede krav til egenkapital og stor byggeaktivitet.

Forskuttering	Gyadalen

Kommunens forskuttering av rassikring i Gyadalen representerer det eneste låneopptaket i 

2013.
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Kostratall
For å få et bilde av driften til Sirdal kommune sammenlignet med andre, er KOSTRA-tall et 

nyttig redskap. Vedlagt følger utvalgte nøkkeltall. I tabellen sammenlignes regnskapstallene 

(ureviderte) mot kommunegruppe 16, og mot gjennomsnittet for Vest-Agder. Tilgjengelige 

tall pr. mars 2013 baserer seg på ureviderte tall. Endelige tall kan dermed avvike noe.

Kommunegruppe 16 er definert som de ti kommunene i landet med høyest frie disponible 

inntekter.

Finansielle	nøkkeltall:

Finansielle nøkkeltall Sirdal

Kostragruppe 

16 Vest-Agder

2013 2013 2013

Brutto driftsresultat i prosent av brutto 

driftsinntekter, konsern -4,1 6 0,6

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 

konsern 6,7 9,7 2,5

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern         68 098            58 400        46 232 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, 

konsern 205,1 177,6 214,4

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto 

driftsinntekter, konsern 46,3 33 21,8

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern       115 920            62 450        63 016 

Sirdal kommune har her negativt brutto driftsresultat, og er avhengig av finansinntektene for å 

få overskudd. I dette nøkkeltallet inngår avskrivninger på bygg og anlegg. Det at Sirdal 

kommune kommer svakt ut her skyldes at kommunen har en stor bygningsmasse, som igjen 

gir høye avskrivningskostnader. Kommunen har godt over det dobbelte i gjeld pr. innbygger, 

men har noe bedre likviditet enn gjennomsnittet for de andre gruppene.
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Prioritering

Prioritering Sirdal Kostragruppe 16 Vest-Agder

2013 2013 2013

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 

barnehager, konsern     135 518                    142 047          110 634 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 

223), per innbygger, konsern       23 305                      17 767             12 675 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

kommunehelsetjenesten, konsern          5 102                        4 240              1 957 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 

omsorgtjenesten, konsern        29 433                      21 029             14 390 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 

20-66 år, konsern          3 183                        2 908               2 856 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 

barnevernstjenesten, konsern        11 358                       8 631               6 829 

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. 

innb., konsern       18 526                      11 549               3 914 
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Dekningsgrader

Dekningsgrad Sirdal Kostragruppe 16 Vest-Agder

2013 2013 2013

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 84,7 92,4 87,7

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 5,3 9,8 8

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 21,8 17,8 10,4

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 10,9 12,7 8,2

Andel plasser i enerom i pleie- og 

omsorgsinstitusjoner 100 98,7 97,6

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 

institusjon .. 19,6 11,9

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av 

innbyggerne 20-66 år 2,8 3,6 3,7

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 

år 2,8 5,2 4,6

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar 

per 10 000 innb. 38 139 54

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 35 28 20
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Produktivitet/enhetskostnader

Produktivitet/enhetskostnader Sirdal Kostragruppe 16 Vest-Agder

2013 2013 2013

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 

kommunal barnehage, konsern    176 043                  180 461         161 628 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, 

skolelokaler og skoleskyss  per elev    174 093                  133 230         102 218 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn              8                          10                 15 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern    186 625                  173 724         217 346 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunal plass, konsern    955 317 .. .. 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 

rapporteringsåret+1) ..                      2 706             2 661 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 

rapporteringsåret+1) ..                      2 307             3 946 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 

rapporteringsåret+1) ..                      2 545             2 569 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte 

reguleringsplaner (kalenderdager) .. .. .. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 

oppmålingsforretning (kalenderdager)              5 .. .. 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og 

gate, konsern    299 222                  169 481         151 686 

Lovanvendelse

Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. .. 99 98

Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet 

langs saltvann innvilget .. 100 81
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Kommunebarometeret

Kommunal Rapport utarbeider noe som heter kommunebarometeret, som rangerer landets 

kommuner etter ulike kriterier. Foreløpig er det kun økonomitallene som er publisert.

Karakteren settes ut i fra driftsresultat i 2013, resultatutvikling over tid, investeringsaktivitet, 

gjeldsvekst osv.

I 2013 ble kommunen rangert som nr. 34 i landet, nr. 4 i Vest-Agder og nr. 6 i 

kommunegruppa vi tilhører (de ti kommunene i landet med høyeste inntekter).  

Netto driftsresultat bidrar til å løfte Sirdal kommune i denne rangeringen, mens store 

investeringer og påfølgende gjeldsvekst drar kommunen ned.

På tilsvarende rangering fra i fjor, ble kommunen rangert som nr. 96.

Knr Kommune Rang fylket gruppen

1001 Kristiansand 368 15 10

1002 Mandal 309 14 25

1003 Farsund 298 13 19

1004 Flekkefjord 220 10 20

1014 Vennesla 76 7 2

1017 Songdalen 190 9 15

1018 Søgne 108 8 8

1021 Marnardal 13 1 3

1026 Åseral 31 3 9

1027 Audnedal 46 5 10

1029 Lindesnes 22 2 2

1032 Lyngdal 290 12 23

1034 Hægebostad 252 11 26

1037 Kvinesdal 53 6 1

1046 Sirdal 34 4 6
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Noter

Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6)

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, 
og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Organisering av kommunens virksomhet

Kommunens virksomhet skjer i hovedsak innenfor kommunens organisasjon, med unntak av det 
bedriftsretta næringsarbeidet som ivaretas av Sirdalsvekst KF, barnevernet, som drives i gjennom Lister 
barnevern. Renovasjonen er organisert i IRS Miljø IKS. Disse selskapene viser selvstendige regnskaper, 
Sirdal kommune er vertskommune for Lister byggetilsyn, markedsføring av Brokke Suleskardsveien, samt 
prosjekt knytta til vanndirektivet. Fra november 2013 har kommunen gått inn i interkommunal arbeidsgiver 
kontroll, der Kvinesdal kommune er vert.
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Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6)

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, 
og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Organisering av kommunens virksomhet

Kommunens virksomhet skjer i hovedsak innenfor kommunens organisasjon, med unntak av det 
bedriftsretta næringsarbeidet som ivaretas av Sirdalsvekst KF, barnevernet, som drives i gjennom Lister 
barnevern. Renovasjonen er organisert i IRS Miljø IKS. Disse selskapene viser selvstendige regnskaper, 
Sirdal kommune er vertskommune for Lister byggetilsyn, markedsføring av Brokke Suleskardsveien, samt 
prosjekt knytta til vanndirektivet. Fra november 2013 har kommunen gått inn i interkommunal arbeidsgiver 
kontroll, der Kvinesdal kommune er vert.
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Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)

31.12.2013 31.12.2012 Endring

 kr        184 574  kr       171 533 

 kr          46 512  kr         49 242 

 kr        138 062  kr       122 291  kr         15 771 

Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum

Anskaffelse av midler :

 kr       297 318 

 kr           2 839 

 kr         77 142 

 kr       377 299  kr       377 299 

Anvendelse av midler :

 kr       285 701 

 kr           6 230 

 kr         68 197 

 kr       360 128  kr       360 128 

Anskaffelse - anvendelse av midler  kr         17 171 

 kr          (1 400)

 kr         15 771 

 kr         15 771 

 kr                 -   

-kr               

-kr               

-kr               

-kr              -kr               

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap

    Utbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner

2.1   Omløpsmidler

2.3   Kortsiktig gjeld

Sum anvendelse av midler

Balanseregnskapet :

Arbeidskapital

Sum anskaffelse av midler

    Utgifter investeringsregnskap

    Utgifter driftsregnskap

    Inntekter driftsregnskap

    Inntekter investeringsregnskap

    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner

Endring arbeidskapital i balansen 

Differanse (forklares nedenfor)

Forklaring til differanse i arb.kapital :
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Note 2  Pensjon (FKR § 5 nr. 2)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Regnskapsføring av pensjon

Økonomiske forutsetninger (§13-5): KLP SPK Andre

Forventet avkastning pensjonsmidler 5,00 % 4,35 %

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst 2,87 % 2,87 %

Forventet årlig G- og pensjonsregulering  2,87 % 2,87 %

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2013 2012

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 16 182 14 911

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 12 680 12 732

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -11 687 -11 446

Avregning tidligere år 173

Administrasjonskostnader 878 803

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 18 053 17 173

Betalt premie i året 18 346 21 869

Årets premieavvik -293 -4 696

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

Arb.giveravg. Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 329 271 10 533 295 578 9 110

Pensjonsmidler pr. 31.12. 255 007 230 967

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 74 264 10 533 64 611 9 110

Årets premieavvik -293 -41 -4 697 -662

Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) -4 748 -669 -362 -51

Sum amortisert premieavvik dette året 4 748 669 362 51

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 -293 -41 -4 697 -662

Estimatavvik og planendringer

Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-

midler forpliktelser midler forpliktelser

Estimatavvik 31.12. dette år 9 070 17 552 -13 809 -4 901

Virkningen av planendr. etter § 13-3 bokstav C 0 0 0 0

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) 
som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og 
uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra 
NAV.

Etter § 13 i års regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra 
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte 
enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to 
størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal 
inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som 
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

2013 2012

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele 

tusen)

2013 2012

Side�149



Årsregnskap	med noter	2013 Side	8

Note 3   Kommunens garantiansvar (FKR § 5 nr. 3)

Utløper

Gitt overfor - navn Adresse 2013 2012 dato

Film & kino  kr                97 230kr                 01.01.2018
Agder Energi AS -kr                   1 018kr              

Boliglån Kvinesdal Sparebank 2 792kr           2 226kr              
Boliglån SR Bank 1 397kr           1 454kr              

IRS Miljø AS 8 801kr           4 100kr              04.10.2030
Sum garantiansvar 13 087kr         9 028kr             

Note 4  Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter, samarbeid
             og samkommune jf. kommuneloven §§ 11, 27 og 28-2 (FKR § 5 nr. 4)

31.12. 2013 31.12. 2012

Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Kortsiktige poster

Vest Agder Fylkeskommune 364kr              482kr                 -kr                         

Sirdalsvekst KF 1 000kr           -kr                   1 000kr              -kr                         
Sirdalsvekst KF (Drift) 646kr              -kr                   -kr                     -kr                         

Sum kortsiktige poster 2 010kr           -kr                  1 482kr             -kr                        

Langsiktige poster

Lister kompetanse 80kr                -kr                   80kr                   -kr                         
Rogaland fylkeskommune 50 000kr         -kr                   -kr                     -kr                         

-kr                   -kr                   -kr                     -kr                         
Sum langsiktige poster 50 080kr         -kr                  80kr                  -kr                        

Note 5   Aksjer og andeler i varig eie (FKR § 5 nr. 5)

              Deltakelse i interkommunale selskap

Henvisning Eierandel i

Eventuell 

markeds- Balanseført verdi Balanseført verdi

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2013 31.12.2012

EGENKAP. INNSK. KLP 22 141 001      4 428kr                 3 897kr               
FLEKKEFJORD PRODUKTER 22 168 002      7 % -kr                     45kr                      45kr                    

VISIT SØRLANDET 22 168 003      6 % 30kr                      30kr                    
SIRDAL INDUSTRIBYGG AS 22 168 004       -   530kr                  

KOMMUNEKRAFT AS, AKSJER 22 168 007      2 % 1kr                        1kr                      
ASVO SIRDAL 22 168 008      100 % 200kr                    200kr                  

AGDER ENERGI 22 168 009      2 % 175 000kr             175 000kr           

SIRDAL BOLIGUTLEIE AS AKSJER1) 22 168 010      51 % 100kr                 225kr                    225kr                  

LISTER KOMPETANSE 22 168 011      8 % -kr                         -kr                      
LISTER NYSKAPING 22 168 012      4 % 100kr                    100kr                  

Sum 100kr                180 029kr             180 028kr          

Beløp pr. 31.12.

Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som 
kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Garantier gitt overfor ansatte, sosialklienter etc. skal også 
opplyses.

Ta med kommentarer om ev. tap på garantier eller innfrielser og ev. virkninger på senere års regnskap/budsjett.

1) Sirdal boligutleie AS var meldt oppløst ved årsskiftet. Balanseført verdi overstiger forventet verdi. Det forventes at kommunen vil 
motta i overkant 100 000 i forbindelse med avviklingen
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Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR § 5 nr. 6)

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2013 2012

Avsetninger 32 837kr            31 533kr               
Bruk av avsetninger 22 528kr            55 445kr               

Til avsetning senere år -kr                     -kr                         
Netto avsetninger (10 309)kr          23 912kr               

Disposisjonsfond

Beholdning 01.01 51 722kr            56 018kr               

Bruk av fondet i driftsregnskapet -kr                     
Bruk av fondet i investeringsregnskapet 2 069kr              10 679kr               

Avsetninger til fondet 8 319kr              6 383kr                 
Beholdning 31.12 57 972kr            51 722kr               

Bundne driftsfond

Beholdning 01.01 36 830kr            34 697kr               

Bruk av fondene i driftsregnskapet 16 219kr            19 167kr               

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 963kr                 1 850kr                 
Avsetninger til fondene 24 452kr            23 150kr               
Beholdning 31.12 44 100kr            36 830kr               

Ubundne investeringsfond

Beholdning 01.01 32 119kr            51 881kr               
Avsetninger til fondene -kr                 2 000kr                 

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 3 277kr              21 762kr               
Beholdning 31.12 28 842kr            32 119kr               

Bundne investeringsfond

Beholdning 01.01 1 027kr              3 014kr                 

Avsetninger til fondene 66kr                   

Bruk av fondene i investeringsregnskapet -kr                 1 987kr                 
Beholdning 31.12 1 093kr              1 027kr                 

Negative avsetninger vises med - foran.

Eventuelle ytterligere opplysninger gis om spesifikke fond avsatt til konkrete forhold og frie fond ellers 
som er av allmenn interesse, spesielt når det oppstår endringer i forutsetninger og 

aktualitet for disse fondene.
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Note 7   Kapitalkonto (FKR § 5 nr. 7)

DEBET KREDIT

Saldo 01.01 (underskudd i kapital) 0,00 471 202

Debetposter i året:
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, 
maskiner og transportmidler 3 934 6 106
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, 
maskiner og transportmidler 23 518 0
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, 
maskiner og transportmidler 0

Salg aksjer/andeler 530 0

Nedskrivning aksjer/andeler 0 0

Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0 531

Avdrag på utlån - driftsregnskapet 487 240

Avdrag på utlån - investeringsregnskapet 256 51 400

Avskrivning på utlån - driftsregnskapet 0 10 454

Avskrivning på utlån - investeringsregnskap 0

Bruk  av lånemidler 51 400

Endring pensjonsforpliktelser (økning) 35 116 24 039

Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0 0

Urealisert kurstap utenlandslån 0 0

Balanse 31.12 (kapital) 448 731 0

563 972 563 972

(tall i 1000)

Note 8   Salg av finansielle anleggsmidler  (FKR § 5 nr. 8)

Note 9    Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 (FKR § 12 nr. 3)

Suleskards-

veien

Lister bygnings 

kontroll Vann- direktiv

35 84 0
385 0 0

0 520 0
231

420 604 231
122 239 87
114 843 318
428 0 0

0 0 0
427 0 0

-kr                   -kr                     -kr                         

Saldo fondsmidler pr 31.12 469kr                 -kr                     359kr                        

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i årsregnskapet til den 
kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. 
regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp :

Aktivert egenkapitalinnskudd KLP

Saldo 01.01 (kapital)

Kreditposter i året:

Oppskrivning fast eiendom/anlegg

Oppskrivning av aksjer/andeler

Utlån - driftsregnskapet

Sirdal industribygg AS er heleid av kommunen. Selskapet er avviklet i 2013. Bokført verdi av selskapet 
var 530 000, mens verdien i selskapet på avviklingstidspunktet var 830 000. Midlene kommunen 
mottok i forbindelse med avviklingen er avsatt kraftfondet, ihenhold til økonomirapport II

Deltakere (Ingen forslag)
Listerkommunene

Samarbeidets egne inntekter

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27

Andel Sirdal kommune

Udekket underskudd
Overført til neste driftsår
Tilbakeført deltaker kommunene

Bruk av bundne fondsmidler

Resultat av overføringer

Disponering av resultatet:

Samarbeidets driftsutgifter
Resultat av virksomheten

Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og 
transportmidler

Urealisert kursgevinst utenlandske lån

Balanse 31.12 (underskudd i kapital)

Utlån - investeringsregnskapet

Avdrag på eksterne lån

Kjøp av aksjer/andeler

Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)

Endring pensjonsmidler (økning)
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Note 10 Kraftfondet
2013 2012

Saldo pr 01.01 29 703       29 296        

Innbetalte konsesjonsavgifter 16 985       16 940        

Tilbakeført Sirdalsvekst 3 000          
Salg næringstomter 818            

Avvikling Sirdal Industribygg AS 883            

Kalkulerte renter 891            620             

Sum avsatt fondet 49 280       49 856        

Drift
Diverse drift 4 371         5 053          
Sirdalsvekst KF 3 500         3 500          
Avdrag 7 125         
Forskuttering Gyadalen 487            
Oppdatering kartverk 450            

Forbruk investeringsregnskapet 963            11 600        
Sum bruk 16 896       20 153        

Sum disponibelt pr 31.12 32 384       29 703        

Note 11 Utbyggingsavtaler

Løype-fond

Infrastruktur 

fond Sum

Saldo pr 01.01 468            717             1 185          

Innbetaling utbyggingsavtaler 330            660             990             

Sum avsatt fondet 798            1 377          2 175          

Forbruk drift -             -              -             
Forbruk investeringsregnskapet -             -              -             

Sum bruk -             -              -             

Sum disponibelt pr 31.12 798            1 377          2 175          

Note 12 Anleggsmidler

05 10 20 40 45 50 00
EDB-utstyr, 

kontor-

maskiner

Anleggs-

maskiner mv.

Brannbiler, 

tekniske 

anlegg

Boliger, 

skoler, veier

Veger 

/ledningsnett

Adm.bygg, 

sykehjem mv.

Tomte-

områder

Anskaffelseskost 01.01               9 376            23 056            68 855           398 096          190 952           172 794 19 325         

Årets tilgang                  329              1 564              1 440                  591              8 952                    89 -6 859          
Årets avgang                -100             -1 089 -2 745          

Anskaffelseskost 31.12 9 705 24 620 70 195 397 598 199 904 172 883 9 721

Akk avskrivninger 01.01. -6 600 -9 838 -26 782 -60 388 -65 842 -65 047 -104

Netto akk. og rev. nedskrivninger -46 -59 723 -994

Akk. avskr. og nedskr. 31.12. -6 600 -9 884 -26 782 -120 111 -65 842 -65 047 -1 098
Bokført verdi pr. 31.12 2 264 13 008 40 903 267 685 128 861 104 400 8 623
Årets avskrivninger -841 -1 728 -2 510 -9 802 -5 201 -3436 0
Årets nedskrivninger
Årets reverserte nedskrivninger 

2 776 13 172 42 073 277 985 125 110 107 747         18 227
Tap ved salg av anleggsmidler 88 981
Gevinst ved salg av anleggsmidler

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr.

Salg i av anleggsmidler i 2013 gjelder salg av tankbil brann, Lunde Skole samt salg av bolig og næringstomter
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Note 13 Investeringsprosjekter
Vedtatt 

kostnads-

Regnskaps-

ført Årets

Sum 

regnskaps-

Gjenstår av 

kostnads-

Prosjekt ramme tidligere år budsjett ført ramme

Ny traktor            1 050                 -             1 063 1050            1 063 

Trimrom ansatte                 -                501               501 -501

Tonstad Barnehage          19 975         29 084                16          29 100 

Tonstad skole              511 900               511 

Ballbinge Josdal                45                 45 

Dekke idrettshall            1 000           1 020                20            1 040 

Dagsenter Psykisk helse 1)            4 700              444                89 125               533 4 700

VA Feed            6 200           4 272           1 439            5 711 489

Kulvert Feed            1 500              685                  8 0               693 807

Boligfelt Sølvbekken            7 800           6 522              989 1 050            7 511 289
Fintalandsmonan industriområde            9 000           7 610              988 1 058            8 598 402

Kraftvitensenter forprosjekt               300                 -   300                 -   300

Investeringer VA- Plan2)            5 100              438 5 100               438 4 662

18 300 14 817 6 107 7 508 16 802 1 498

Note 14 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Anskaffelses

kost

Markeds-

verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendring Durasjon

          9 667           9 931            9 931               206                  -   
          2 879           5 458            5 458            1 028                  -   

Egenkapitalbevis           2 798           3 923            3 923            1 127                  -   

             772           1 137            1 137               261                  -   

        10 569         10 748          10 748               179                  -   
        26 685         31 197          31 197            2 801                  -   

(talli tusen)

Note 15 Obligasjoner som holdes til forfall

Sirdal kommune har ingen obligasjoner som er vedtatt skal holdes til forfall.

Sirdal kommune sine markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en "lukka" portefølje" som forvaltes iht 
kommunens finansreglement. Denne porteføljen hadde en verdi på vel 42 millioner ved utgangen av 2013

Aktivaklasse

Rentepapirer

Regnskaps-

ført i år 

2)
 PLS Styring Handeland renseanlegg,  og planlegging av vannledning Suleskard inngår i Hovedplan VA

1)
 Kostnader påløpte dagsenter gjelder planlegging, Vedtatt kostnadsramme gjelder utførelsen

Aksjefond

Aksjer

I tillegg til markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår også bankinnskudd

Obligasjoner
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Note 16   Langsiktig gjeld og avdrag

Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : 31.12.2013 31.12.2012

Lån til selvkostområdene i kommunen 
    Vann - og avløpssektoren 0 0
    Andre selvkostområder 0 0

Lån til kirkelige formål 0 0
Startlån og formidlingslån 5 675 5 865

Forskuttering RV 42 50 000 0

Rentebytteavtaler / rente-swap 0 0

Ubrukte lånemidler 1 207 2 607
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 213 015 221 879

Kommunens totale langsiktige gjeld 269 897 230 351

Langs.gjeld Andel

31.12.2013

Langsiktig gjeld med fast rente :  kr     22 161 8 %

Langsiktig gjeld med flytende rente :  kr   247 736 92 %

Note 17  Endringer i regnskapsprinsipp 

År Utgift Inntekt
Utbetalte feriepenger 1993 3 911

Påløpte renter 2001 39

Kompensasjon for mva 2001 750
Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp (alle tall i hele tusen) 3 950 750

Dette framkommer i balansen på følgende kontoer 31.12.2013 31.12.2012

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 3 200 3 200

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0
Sum 3 200 3 200

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet

9 127
293

Kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler

beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert 
på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede 
formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. 

9 420

Avvik  (*1)

*1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på 

anleggsmidlene (avskrivningene). 

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 

og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av 
regnskapsprinsipp. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Finansreglement vedtatt desember 2012 har ingen føringer i forhold til andel av gjelda som skal være rentesikret. Nivået 
på sikring blir fortløpende vurdert, men sammensetninga i balansen med tanke på VA investeringer og bankinnskudd 
bidrar til at kommunen er lite sårbar mot endringer i rentenivå.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

Konto for endring av regnskapsprinsipp består av følgende poster:
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Note 18  Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk
               Udekket udisponert i investeringsregnskapet

Regnskapsår Mer-forbruk

Mindre-

forbruk

2010 0 0
2011 0 0

2012 0 0

2013 0 7088
0 7088

Regnskapsår Udekket Udisponert

2012 0 0

2013 0 0
0 0

Udekket/udisponert i investeringsregnskapet skal gjøres opp i påfølgende år etter vedtak i

kommunestyret.

Note 19  Vesentlige forpliktelser

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Kommunen har leaset biler og kontormaskiner. De fleste avtaler er inngått på 3 år, og med jevnlige utskiftinger. . Leasing 
forpliktelsene har sånn sett ikke lang tidshorisont.

Note 18  Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk
               Udekket udisponert i investeringsregnskapet

Regnskapsår Mer-forbruk

Mindre-

forbruk

2010 0 0

2011 0 0

2012 0 0
2013 0 7088

0 7088

Regnskapsår Udekket Udisponert

2012 0 0

2013 0 0
0 0

Udekket/udisponert i investeringsregnskapet skal gjøres opp i påfølgende år etter vedtak i

kommunestyret.

Note 19  Vesentlige forpliktelser

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Kommunen har leaset biler og kontormaskiner. De fleste avtaler er inngått på 3 år, og med jevnlige utskiftinger. . Leasing 
forpliktelsene har sånn sett ikke lang tidshorisont.
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Note 20  Selvkost

Resultat 2013 Balansen 2013

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd (-

Årets 

deknings-

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

Deknings-

gradsfond/ Vann 4 667 4 324 343 108 % 343 -43

Avløp 16 016 13 332 2 684 120 % 2 684 4 861
Feiing 881 679 202 130 % 202 370

Oppmåling 1 342 1 627 -285 82 % -285 -285

Byggesak 2 195 1 662 533 132 % 533 533

Arealplanlegging 1 183 1 885 -702 63 % -702 -702

Etc.

Resultat 2012 Balansen 2012

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd (-

Årets 

deknings-

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

Deknings-

gradsfond/ Vann 4 226 4 612 -386 91,63 % 0 -386
Avløp 14 989 13 480 1 509 111,19 % 1 543 2 177

Feiing 831 664 167 125,15 % 168 168

Oppmåling 1 741 2 310 -569 75,37 % 0 0

Byggesak 2 698 5 091 -2 393 53,00 % 0 0
Arealplanlegging 294 1 735 -1 441 16,95 % 0 0

Note 21  Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Årsverk

Antall årsverk i kommunen i 
regnskapsåret var ca. 264 De siste 
3 år er antall årsverk økt med 7 

Ytelser til ledende personer 2013 2012 2011

Administrasjonssjef 902            927             896             
Ordfører 721            706             654             

Godtgjørelse til revisor

1)  Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

Kommunens revisor er Kommunerevisjonen Vest. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 443 000. 

4)IRS foretar selvkostberegninger for renovasjon. For IRS Samla var dekningsgraden 95% i 2013. Underdekninga i Sirdal var påkr 
299 775. I tillegg er det brukt kr 421 000 på hytterenovasjon og miljøstasjon. Idividuelle selvkostfond for Sirdal kommune er nå i 0

2)  Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende 
selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor 
kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart 
underskudd.

3) Selvkostprinsippet ble lagt til grunn fom. 2013 for oppmåling, plan og byggesak. Kommunen bruker Momentum Consulting for å 
dokumentere selvkost. I forbindelse med overgang til selvkost, har det vært en større grad av dokumentasjon av ressursbruken på 
Areal, med bla timeregistrering-Beregningene fra 2012 er derfor ikke direkte sammenlignbare med 2013 talla.
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Note 22 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen

Note 23  Samlet ekstern gjeldsforpliktelse

31.12.2013 31.12.2012

Sirdalsvekst KF                 -                    -   
IRS Miljø AS           8 801            4 100 

          8 801            4 100 

1)Innkjøpsassistanse vest- Deltaker kommunene i IAV ble i 2012 stevnet av en leverandør i forbindelse 
med en anbudskonnkurranse. Saken er nå avsluttet og endte med at kommunene måtte betale til 
saksøker. For Sirdal kommune sin del utgjorde dette 22 000. Halvparten av dette ble dekka av IAV sitt 
forsikringsselskap, slik at endelig kostnad ble 11 000,-

2) Sirdal kommune solgte Lunde Skole til Dr Rolf Hoffmann skole i 2012. Kjøper har nå fått hjemmel til 
eiendommen. Kommunen er anklaga for å ha solgt offentlig eiendom til underpris. Saken er nå hos ESA. 
Økonomisk konsekvens for Sirdal kommune er først og fremst knytta til saksøker sine saksomkostninger

3) I 2013 ble det gjennomført re taksering av verk og bruk i Sirdal kommune. Det er kommet inn noen 
klagesaker som forventes behandlet våren 2014. Det er gjort en avsetning i regnskapet med tanke på evt. 
negativt utfall i sakene.

Foretak/samarbeid

Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den 
gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet, jf. note 12, har kommunen ansvar for følgende gjeldsforpliktelser:
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Obligatoriske	oversikter

Hovedoversikt	drift

Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 11 409                 10 105                   10 105                9 984                               

Andre salgs- og leieinntekter 44 926                 44 033                   28 933                45 741                             

Overføringer med krav til motytelse 25 989                 8 815                      7 265                  32 800                             

Rammetilskudd 38 147                 38 409                   38 409                37 531                             

Andre statlige overføringer 1 514                   1 710                      2 760                  3 478                               

Andre overføringer 4 924                   3 958                      19 058                4 066                               

Skatt på inntekt og formue 49 945                 49 589                   49 589                47 368                             

Eiendomsskatt 66 884                 64 965                   64 965                60 081                             

Andre direkte og indirekte skatter 53 581                 53 200                   53 200                54 034                             

Sum driftsinntekter 297 318               274 784                  274 284              295 083                           

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 147 443              139 707                 138 927              142 605                          

Sosiale utgifter 42 260                 43 663                   43 561                34 992                             

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 47 038                 47 346                   48 115                48 149                             

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 15 171                 11 887                   11 887                16 076                             

Overføringer 33 788                 27 752                   26 544                38 763                             

Avskrivninger 23 518                 23 500                   -                      23 182                             

Fordelte utgifter -                       20                           20                        -409                                 

Sum driftsutgifter 309 219               293 874                  269 053              303 359                           

Brutto driftsresultat -11 901                -19 090                  5 231                   -8 276                              

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 18 418                 18 530                   16 920                18 279                             

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 697                   -                          -                      782                                  

Mottatte avdrag på utlån 487                      92                           92                        557                                  

Sum eksterne finansinntekter 24 602                 18 622                    17 012                 19 618                             

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 6 415                   7 175                      8 425                  6 706                               

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                       -                          -                      663                                  

Avdrag på lån 9 420                   9 090                      8 340                  8 687                               

Utlån 240                      90                           90                        655                                  

Sum eksterne finansutgifter 16 075                 16 355                    16 855                 16 712                             

Resultat eksterne finanstransaksjoner 8 527                   2 267                      157                      2 907                               

Motpost avskrivninger 23 518                 23 500                   -                      23 182                             

Netto driftsresultat 20 144                 6 677                      5 388                  17 813                             

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 225                      225                         -                      3 253                               

Bruk av disposisjonsfond 2 069                   1 577                      2 650                  10 679                             

Bruk av bundne fond 16 220                 17 941                   17 671                19 167                             

Bruk av likviditetsreserve -                       -                          -                      -                                   

Sum bruk av avsetninger 18 514                 19 743                    20 321                 33 099                             

Overført til investeringsregnskapet 500                      500                         -                      21 154                             

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk -                       -                          -                      -                                   

Avsatt til disposisjonsfond 8 319                   8 319                      8 109                  6 383                               

Avsatt til bundne fond 22 751                 17 600                   17 600                23 150                             

Avsatt til likviditetsreserven -                       -                          -                      -                                   

Sum avsetninger 31 570                 26 419                    25 709                 50 687                             

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 7 088                    -                          -                       225                                   
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Økonomisk	oversikt	investering

Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 2 839                   3 000                      3 000                  697                                  

Andre salgsinntekter -                       -                          -                      -                                   

Overføringer med krav til motytelse -                       -                          700                      3 915                               

Kompensasjon for merverdiavgift -                       -                          -                      -                                   

Statlige overføringer -                       -                          -                      -                                   

Andre overføringer -                       -                          -                      -                                   

Renteinntekter og utbytte -                       -                          -                      -0                                     

Sum inntekter 2 839                    3 000                      3 700                   4 613                                

Utgifter

Lønnsutgifter -                       -                          -                      -                                   

Sosiale utgifter -                       -                          -                      -                                   

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 4 882                   8 089                      13 900                36 603                             

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 800                      963                         -                      6 110                               

Overføringer 548                      500                         -                      7 862                               

Renteutgifter og omkostninger -                       -                          -                      -                                   

Fordelte utgifter -                       -                          -                      409                                  

Sum utgifter 6 230                    9 552                      13 900                 50 984                             

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 191                      500                         -                      615                                  

Utlån 51 400                 52 000                   1 000                  200                                  

Kjøp av aksjer og andeler 531                      500                         500                      626                                  

Dekning av tidligere års udekket -                       -                          -                      14 812                             

Avsatt til ubundne investeringsfond -                       -                          -                      2 000                               

Avsatt til bundne investeringsfond 1 767                   1 883                      1 000                  -                                   

Avsatt til likviditetsreserve -                       -                          -                      -                                   

Sum finansieringstransaksjoner 53 889                 54 883                    2 500                   18 253                             

Finansieringsbehov 57 280                 61 435                    12 700                 64 624                             

Dekket slik:

Bruk av lån 51 400                 52 000                   1 000                  17 500                             

Salg av aksjer og andeler 883                      883                         -                      -                                   

Mottatte avdrag på utlån 257                      500                         -                      370                                  

Overført fra driftsbudsjettet 500                      500                         -                      21 154                             

Bruk av tidligere års udisponert -                       -                          -                      -                                   

Bruk av disposisjonsfond -                       -                          -                      -                                   

Bruk av bundne driftsfond 963                      1 263                      300                      1 850                               

Bruk av ubundne investeringsfond 3 277                   6 289                      9 100                  21 762                             

Bruk av bundne investeringsfond -                       -                          2 300                  1 987                               

Bruk av likviditetsreserve -                       -                          -                      -                                   

Sum finansiering 57 280                 61 435                    12 700                 64 624                             

Udekket/udisponert -                        -                          -                       -                                    
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Skjema	1A		og	1	B

SKJEMA 1A OG 1 B JUSTERT FOR FONDSBRUK IHT 1B

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Avvik

Regnskapsskjema 1A - drift

Skatt på inntekt og formue 49 945              49 589             49 589               47 368                356                

Ordinært rammetilskudd 38 147              38 409             38 409               37 531                -262              

Skatt på eiendom 66 884              64 965             64 965               60 081                1 919            

Andre direkte eller indirekte skatter 53 581              53 200             53 200               54 034                381                

Andre generelle statstilskudd 1 514                1 710               2 760                 3 478                  -196              

Sum frie disponible inntekter 210 071           207 873           208 923            202 492              2 198            

Renteinntekter og utbytte 18 418              18 530             16 920               18 279                -112              

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 697                -                   -                     782                      5 697            

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 6 415                7 175               8 425                 6 706                  -760              

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                    -                   -                     663                      -                

Avdrag på lån 9 420                9 090               8 340                 8 687                  330                

Netto finansinnt./utg. 8 279                2 265               155                    3 005                  6 014            

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                    -                   -                     -                      -                

Til ubundne avsetninger 8 319                8 319               8 109                 5 593                  -                

Til bundne avsetninger 17 896              17 600             17 600               23 150                296                

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 225                   225                   -                     3 253                  -0                   

Bruk av ubundne avsetninger 1 344                1 577               2 650                 8 691                  -233              

Bruk av bundne avsetninger 15 989              17 941             17 671               19 167                -1 952           

Netto avsetninger -8 658              -6 177              -5 388               2 368                  -2 481           

Overført til investeringsregnskapet 500                   500                   -                     21 154                -                

Til fordeling drift 209 192           203 461           203 690            186 711              5 731            

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 202 104           203 462           203 691            186 485              -1 358           

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 7 088                -1                      -1                       225                      7 089            

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Avvik

900POLITISK STYRING 2 650                2 551               2 551                 2 962                  99                  

901SENTRALADMINISTRASJON 12 995              12 859             12 859               22 634                136                

902FELLESTJENESTER 10 436              11 241             11 241               -805              

903SALG KONSESJONSKRAFT -8 933              -9 300              -9 300               -10 124              367                

910LEVEKÅR STAB 7 318                7 399               7 399                 7 431                  -81                

911SINNES SKOLE 8 401                8 179               8 179                 8 762                  222                

912TONSTAD SKOLE 20 145              20 807             20 807               21 537                -662              

914BARNEHAGENE 16 120              16 616             16 616               14 956                -496              

916ELEHEIMANE 1 735                1 447               1 447                 1 593                  288                

921HELSEENHET 23 458              23 280             22 680               22 061                178                

922NAV 1 975                2 247               2 913                 3 837                  -272              

924PLEIE OG OMSORG 42 348              41 587             41 587               41 183                761                

930ENHET FOR KULTUR 9 320                9 590               9 510                 10 058                -270              

959VEDLIKEHOLDSPLANEN 2 918                4 000               4 000                 -                      -1 082           

960TEKNISK STAB 2 823                4 263               4 263                 5 768                  -1 440           

961KOMM.EIENDOMSFORVALTNING 18 505              17 902             17 102               21 817                603                

962AREALFORVALTNING 6 947                7 572               6 734                 5 207                  -625              

963VEG & PARK 8 924                8 919               8 919                 9 834                  5                    

964BRANN 1 957                2 113               2 113                 2 149                  -156              

965Kraftfond 10 709              11 615             11 345               9 088                  -906              

966VANN OG AVLØP -9 278              -11 252           -11 252             -10 574              1 974            

967DIVERSE PROSJEKTER -                    -                   -                     83                        -                

968HOVEDPLAN VEG 880                   1 000               1 000                 -                      -120              

969FINANSPOSTER 8 635                7 357               7 857                 -3 777                 1 278            

970TILTAK 1 113                1 470               3 121                 -                      -357              

Sum 202 104           203 462           203 691            186 485              -1 358           
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Skjema	2A	og	2B

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Regnskapsskjema 2A - investering

Investeringer i anleggsmidler 6 230            9 552                 13 900              50 984              

Utlån og forskutteringer 51 400         52 000              1 000                 826                    

Kjøp av aksjer og andeler 531               500                    500                    615                    

Avdrag på lån 191               500                    -                     

Dekning av tidligere års udekket -                -                     -                     14 812              

Avsetninger 1 767            1 883                 1 000                 2 000                

Årets finansieringsbehov 60 119          64 435               16 400               69 237               

Finansiert slik: -                -                     -                     

Bruk av lånemidler 51 400         52 000              1 000                 17 500              

Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 722            3 883                 3 000                 697                    

Tilskudd til investeringer -                -                     -                     

Kompensasjon for merverdiavgift -                -                     -                     

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 257               500                    700                    4 285                

Andre inntekter -                -                     -                     

Sum ekstern finansiering 55 379         56 383              4 700                 22 482              

Overført fra driftsregnskapet 500               500                    -                     21 154              

Bruk av tidligere års udisponert -                -                     -                     

Bruk av avsetninger 4 240            7 552                 11 700              25 600              

Sum finansiering 60 119          64 435               16 400               69 236              
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Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

3100 UTSTYR EDB 495                    

3103 TILSKUDD KIRKEN 1 240                 

3108 STARTLÅN 1 591            2 500                 1 000                 815                    

3113 EGENKAP. INNSKUDD KLP 597                500                     500                     496                    

3124 FORMANNSKAPSSALEN 412                    

3203 TONSTAD SKOLE UTBYGGING 511                900                     -                     1 127                 

3206 TONSTAD BARNEHAGE 16                  -                     -                     22 340               

3307 Dagsenter psyk.helse 89                  125                     1 200                 32                       

3313 SAMHANDLINGSREFORMEN 278                    

3500 FEED SKIARENA 1 440            -                     -                     4 272                 

3501 SIGBJØRN K TONSTADS HUS 1 449                 

3513 NÆRMILJØANLEGG TURSTIER 316                    

3516 KULVERT FEED 8                    -                     -                     685                    

3529 DIVERSE PROSJEKTER KULTUR 44                  -                     -                     

3530 BALLBINGE TJØRHOM 223                    

3601 BOLIGFELT FINTLAND 400                    

3603 RENSEANLEGG Ø-SIRDAL 329                -                     -                     1 938                 

3621 TILTAK SINNES SKULE 105                    

3640 GANG OG SYKKEL/TURVEGER 6                         

3644 MASKINER TEKNISK 1 062            1 050                 800                     1 079                 

3545 RENSEANLEGG TONSTAD 103                    

3654 Boligområder 989                1 019                 -                     4 709                 

3656 Fintlandsmonane industriområde 1 806            2 058                 1 000                 7 111                 

3660 Ledningsnett mv - vann 109                -                     -                     2 000                 

3664 UTEOMRÅDER LEKEAPPERATER 43                       

3665 TANKBIL BRANN 1 131                 

3666 NYTT DEKKE IDRETTSHALL 20                  -                     -                     1 020                 

3667 UNDERGANG MYRALEITET -                -                     2 500                 

3710 AKSJER 883                883                     -                     130                    

3820 SALG AV TOMTER 3                         

3999 RESULTAT KAPITAL 14 812               

4010 SALG LUNDE SKOLE 124                -                     -                     32                       

4011 FORSKUTTERING GYADALEN 50 000          50 000               -                     

4012 KOMMUNALT TRIMROM 501                -                     -                     

4101 INVESTERING V-A PLAN -                5 100                 5 100                 

4201 KULTURHUSOMRÅDET -                -                     1 500                 

4202 INVESTERING KJØKKEN -                -                     500                     

4401 TURVEG FEED 438                    

4402 GANG OG SYKKELSTI MONAN -                -                     2 000                 

4601 KRAFTVITENSENTER FORSTUDIE -                300                     300                     

Sum 60 119          64 435               16 400               69 236               
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Anskaffelse	og	anvendelse	av	midler

Oversikt	endringer	i	arbeidskapital

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 297 318                   274 784                 274 284              295 083                          

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 2 839                        3 000                      3 700                  4 613                               

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 77 142                      72 005                   18 012                37 488                             

Sum anskaffelse av midler 377 299                    349 789                  295 996              337 183                           

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 285 701                   271 779                 270 458              280 586                          

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 6 230                        9 552                      13 900                50 575                             

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 68 197                      69 355                   18 355                18 152                             

Sum anvendelse av midler 360 128                    350 686                  302 713              349 313                           

Anskaffelse - anvendelse av midler 17 171                      -897                        -6 717                 -12 129                            

Endring i ubrukte lånemidler -1 400                      -                          -                      -200                                 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -                            -                          -                      -                                   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -                            -                          -                      -                                   

Endring i arbeidskapital 15 771                      -897                       -6 717                 -12 329                           

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger 39 925                      27 802                    26 709                 46 569                             

Bruk av avsetninger 22 754                      27 295                    32 021                 58 699                             

Til avsetning senere år -                             -                          -                       -                                    

Netto avsetninger 17 171                      508                          -5 312                 -12 129                            

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv 24 680                      24 100                   100                      44 915                             

Interne utgifter mv 24 680                      24 220                   220                      44 915                             

Netto interne overføringer -                            -120                       -120                    -                                   

Oversikt - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012

Økonomiske oversikter

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler 14 459                               -18 621                             

Endring ihendehaverobl og sertifikater 5 353                                 512                                    

Endring kortsiktige fordringer 1 921                                 -3 159                               

Endring premieavvik -5 083                               5 378                                 

Endring aksjer og andeler -3 610                               -1 180                               

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 13 040                               -17 070                             

KORTSIKTIG GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B) 2 731                                 4 740                                 

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 15 771                               -12 329                             
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Oversikt	balansen
Økonomiske oversikter

Oversikt - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012

EIENDELER

Anleggsmidler 1 056 263                         1 002 672                         

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 547 444                            576 022                            

Utstyr, maskiner og transportmidler 18 142                              10 910                              

Utlån 55 641                              4 746                                

Konserninterne langsiktige fordringer -                                    -                                    

Aksjer og andeler 180 029                            180 028                            

Pensjonsmidler 255 007                            230 967                            

Omløpsmidler 184 574                            171 533                            

Herav:

Kortsiktige fordringer 16 929                              15 008                              

Konserninterne kortsiktige fordringer -                                    -                                    

Premieavvik 1 036                                6 120                                

Aksjer og andeler 10 517                              14 127                              

Sertifikater -                                    -                                    

Obligasjoner 20 678                              15 325                              

Derivater -                                    -                                    

Kasse, postgiro, bankinnskudd 135 412                            120 954                            

SUM EIENDELER 1 240 837                         1 174 206                         

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 584 625                            589 924                            

Herav:

Disposisjonsfond 57 972                              51 722                              

Bundne driftsfond 44 099                              36 830                              

Ubundne investeringsfond 28 842                              32 119                              

Bundne investeringsfond 1 093                                1 027                                

Regnskapsmessig mindreforbruk 7 088                                225                                    

Regnskapsmessig merforbruk -                                    -                                    

Udisponert i inv.regnskap -                                    -                                    

Udekket i inv.regnskap -                                    -                                    

Kapitalkonto 448 731                            471 202                            

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -3 200                               -3 200                               

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -                                    -                                    

Langsiktig gjeld 609 701                            535 039                            

Herav:

Pensjonsforpliktelser 339 804                            304 688                            

Ihendehaverobligasjonslån -                                    -                                    

Sertifikatlån 50 000                              -                                    

Andre lån 219 897                            230 351                            

Konsernintern langsiktig gjeld -                                    -                                    

Kortsiktig gjeld 46 512                              49 242                              

Herav:

Kassekredittlån -                                    -                                    

Annen kortsiktig gjeld 40 147                              43 640                              

Derivater -                                    -                                    

Konsernintern kortsiktig gjeld 3 936                                4 843                                

Premieavvik 2 429                                759                                    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 240 837                         1 174 206                         

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 10 600                           10 957                           

Herav:

Ubrukte lånemidler 1 207                             2 607                             

Ubrukte konserninterne lånemidler -                                 -                                 

Andre memoriakonti 9 393                             8 350                             

Motkonto til memoriakontiene -10 600                         -10 957                         
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Revisjonsberetning
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Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

  
Postboks 120 
4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
3080 32 25660 
Organisasjonsnr.: 
988 798 185 

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 
Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 
Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 
Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 
Telefon: 38 35 14 09 
Mobiltelefon: 97 51 02 98 
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 
Telefon 38 35 52 77 
Mobiltelefon 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
SIRDAL KONTROLLUTVALG 
 
Mandag 12. mai 2014 
 
 
SAK 10/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, SIRDAL KOMMUNE 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 

Kontrollutvalget har behandlet Sirdal kommune sitt regnskap for 2013. Sammen 
med årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen samt revisjonsberetning fra 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende 
spesifikasjoner og noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle 
krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet 
datert 8. april 2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Sirdal kommune 
sitt årsregnskap for 2013. 

 
 
 
Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
Sak 10/14 Kommuneregnskapet for 2013, Sirdal kommune 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsregnskapet for 2013 – utsendt direkte fra kommunens sekretariat 
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Årsberetningen for 2013 – utsendt direkte fra kommunens sekretariat 
Revisjonsberetning, datert 8. april 2014 
 
Saksopplysninger: 
Driftsregnskapet viser kr 209 193 012 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk 
på kr. 7 087 693. 
 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap 
og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av 
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 
 
Årsregnskapet er utarbeidet etter de formelle krav som stilles i kommuneloven med tilhørende 
regnskapsbestemmelser i forskrift for årsregnskap og årsberetning og god regnskapsskikk i 
Norge. 
 
Det er ikke konstatert forhold som er vurdert å måtte rapporteres i nummerert brev fra 
revisjonen. Dette synliggjør at det gjøres et grundig og solid arbeid med regnskapet i 
administrasjonen. 
 
Revisor og økonomisjef vil være til stede i kontrollutvalgets møte og kan svare på eventuelle 
spørsmål i forbindelse med regnskapet.  
 
Det vises til revisjonsberetningen. 
 
Behandling av årsregnskapet 
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være slik, jf. forskrift om årsregnskap og 
årsberetning: 
 

- Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet 
- Rådmann utarbeider årsmelding 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret 
- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler regnskapet) 
- Kommunestyret godkjenner regnskapet 

 
Forslag til vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Sirdal kommune sitt regnskap for 2013. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen samt revisjonsberetning fra 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og 
regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 8. april 
2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Sirdal kommune sitt årsregnskap for 2013. 
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Rett utskrift:   Utskrift sendt til:    Kopi sendt til: 
 
Kjell Ivar Hommen  Sirdal kommune   Ordfører 
Utvalgssekretær       Rådmann 
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Sirdal kommune

Disponering av resultat 2013

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

7701/2014-2013/806 Arne Eiken 10.06.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/88 Formannskapet 19.06.2014

14/47 Kommunestyret 19.06.2014

Bakgrunn

Årsresultatet for Sirdal kommune ble på kr 7,08 mill. I årsoppgjørssaken som formannskapet 
behandlet 05.06.14 foreslo rådmannen at overskuddet skulle avsettes til disposisjonsfond. 
Formannskapet ønsket å ha opp en egen sak som viser mulige disponeringer av resultatet. 

Vurdering

På oppdrag fra formannskapet har rådmannen vurdert alternative formål å disponere 
resultatet for 2013 på:

Enhetene har gjennomgående levert i henhold til budsjett. Rådmannen har hatt fokus på 
budsjettkontroll, og enhetene har blitt oppfordret til å være solidariske med enheter med 
forventinger om overforbruk, slik at samlet forbruk blir som budsjett. Dette har ført til at 
blant annet Tonstad skule og barnehagene har penger igjen på budsjettet. Rådmannen mener 
at dette fokuset ikke har gått ut over kvaliteten på tjenestene. 

Sirdal kommune har ikke noen praksis med at enheter med overskudd beholder hele eller 
deler av dette, og at overforbruk må dekkes inn påfølgende år. Rådmannen mener at det vil 
kunne være fornuftig at Tonstad skule og barnehagen får beholde deler av overskuddet til 
prioriterte formål, Skolen har behov for nye PCer til elever, og det er et personalseminar 
under planlegging. Tonstad barnehage har ønsker om diverse oppgraderinger av uteområdet.
Sykkelskur er et av ønskene.

Enhet for kultur har fått eksterne midler for å bygge et bandrom til SMOK. Det interne 
finansieringsbehovet til tiltaket er 50.000 kr.

Som et ledd i arbeidet med vedlikeholdsplanen ble det avsatt 4 mill. kr. til å ta igjen 
etterslepet på bygningsvedlikeholdet. Det var elevheimene og Sinnes skule som skulle 
prioriteres i 2013. Renoveringen av bassenget på Sinnes skule ble rimeligere enn antatt, mens 
det bare ble renovert ett av byggene på Øyghedlar. Sommeren 2014 er man i gang med bygg 
nr. 3. Rådmannen synes at fortsatt fremdrift i oppgradering av byggene på Øyghedlar 
elevheim er svært viktig. I vedlikeholdsplanen ligger elevheimen inne med 2 hybelbygg årlig. 
Hvert bygg koster i underkant av 1,0 mill. kr. (ekskl. bruken av egne arbeidsfolk).
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Konklusjon

Rådmannen har i saken pekt på noen områder man mener utpeker seg mht. mulig 
overskuddsdisponering. Det vil imidlertid være av politisk karakter å prioritere hvordan 
overskuddsdisponeringen skal gjøres. Rådmannen legger derfor saken frem uten innstilling.

Rådmannen er videre opptatt av å begrense opplistingen av gode tiltak, da 
overskuddsdisponering ikke skal fremstå som en fornyet budsjettbehandling.

Forslag til vedtak

Rådmannen fremmer ikke innstilling.

John Birkeland Arne Eiken
Konst.rådmann Økonomisjef

Parter i saken
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Sirdal kommune

Økonomirapport I 2014

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

6146/2014-2014/17 Arne Eiken 06.05.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/74 Formannskapet 05.06.2014

14/48 Kommunestyret 19.06.2014

Sammendrag

Sykefravær
Registrert sykefravær pr 30.04.14 viser en liten nedgang i forhold til samme periode i fjor. 

1. tertial 2014 1. tertial 2013 2013
Sykefravær 6,9% 7,0% 6,4%

Ser vi litt på sammensetninga av sykefraværet, så er egenmelding og kortidsfraværet  (<16 
dager) gått noe ned, mens langtidsfraværet er på veg opp. Ser vi på enhetene, så har fortsatt 
barnehagene utfordringer med høyt sykefravær. Ved Tonstad skule og i pleie og omsorg er 
det en positiv utvikling.

Egenkontroll
Rådmannen mener det er viktig å ha fokus på egenkontroll. Kommunens virksomhet er 
omfattende, og prioriteringene gjøres med iutgangspunkt i en risikovurdering. Eiendomsskatt 
er den viktigste inntektskilden for kommunen, og med de planlagte utbyggingene i 
kommunen er det avgjørende at takstnemnd og klagenemd har tilstrekkelig kompetanse på 
feltet. Rådmannen har satt i gang tiltak for å videreutvikle denne kompetansen.

Skatt og rammetilskudd
Revidert budsjett for 2014 legger regjeringen fram i mai. Det forventes ikke de store 
endringer for Sirdal kommune sin del, i forhold til de forutsetninger som er lagt til grunn i 
budsjettet. Skatteinngangen ser ut til å være noe svakere enn tidligere år, men dette kan 
fortsatt jevne seg ut.

Eiendomsskatt
Utskrevet eiendomsskatt for 2014 ser ut til å bli kr 68,2 mill. Dette er kr. 1,2 mill. over 
budsjett. Det gjenstår fortsatt å behandle en klagesak. Rådmannen opprettholder anslaget, 
men håper dette kan oppjusteres i neste økonomirapport.

Konsesjonskraft
Kommunen vil merke effekten av det lave prisnivået på strømprisen. Forbruk til egne bygg, 
lavere kostnader i forbindelse med Sirdalstariffen, samt at en del av kraften går igjennom 
fastprisleveranse til Eramet, vil være med og begrense den negative effekten.
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Status enhetene
Enhetene har månedlige økonomirapporteringer. I forbindelse med økonomirapporten blir 
regnskapet kontrollert mot budsjett og i forhold til fjorårstall. Forhold som vil få økonomiske 
konsekvenser skal varsles så tidlig som mulig. 

Regnskapsoversikten pr 30.04 ser slik ut:

Grp 

ansvar Regnskap

Periodebudsjett 

inkl. endring Avvik Regnskap i fjor

Avvik 

periodisert 

budsjett Avvik fjorår

900 POLITISK STYRING 437 1 041 -603 734 -58 % -40 %

901 SENTRAL STØTTEENHET 10 309 10 158 151 12 264 1 % -16 %

903 SIRDALSGODER 1 836 2 017 -181 0 -9 %

911 SINNES SKOLE 3 168 2 828 340 3 279 12 % -3 %

912 TONSTAD SKOLE 7 264 6 767 497 7 577 7 % -4 %

914 BARNEHAGENE 6 462 5 891 570 5 578 10 % 16 %

921 HELSEENHET 9 296 7 892 1 404 9 089 18 % 2 %

922 NAV -5 634 -639 950 -101 % -101 %

924 PLEIE OG OMSORG 15 223 14 008 1 215 15 227 9 % 0 %

930 ENHET FOR KULTUR 4 500 3 318 1 182 3 903 36 % 15 %

959 VEDLIKEHOLDSPLANEN 1 547 1 333 214 960 16 % 61 %

961 BYGG OG BRANN 7 273 6 900 372 7 193 5 % 1 %

962 AREALFORVALTNING 2 658 1 907 751 3 279 39 % -19 %

963 VEG & PARK 3 760 3 017 743 3 499 25 % 7 %

965 KRAFTFOND 262 262 2 015 7 620 0 % -97 %

966 VANN OG AVLØP -6 832 -2 905 -3 927 -7 235 135 % -6 %

968 HOVEDPLAN VEG 0 333 -333 0 -100 %

969 FINANSPOSTER -80 397 -65 932 -14 465 -87 278 22 % -8 %

970 TILTAK 696 530 166 125 31 % 457 %

Som omtalt i tidligere økonomirapporter er periodisert budsjett ikke noe veldig presist 
styringsverktøy. Den økonomiske utviklinga på enhetene må også ses i sammenheng med 
nivået for tilsvarende periode i fjor.

Barnehagene
Både endring i forhold til fjoråret og periodisert budsjett viser at enheten ligger an til et 
overforbruk. Sirdal kommune prioriterer full barnehagedekning høyt, og for å gjøre tjenesten 
enda mer brukervennlig har en gått over til flere inntak i året. Ser vi oppholdstallene i forhold 
til forutsetningene i årets budsjett, ser vi at timetallet er ca 10 % høyere nå i vår. Bemanninga 
må dimensjoneres tilsvarende. 

Budsjett 

2014 Våren 2014

Høsten 

2014

Oppholdtimer: 6 696         7 443             7 281      

Avdelingsårsverk 33              37                  36,4

Vi ser at oppholdstida vil gå noe ned igjen til høsten. Denne reduksjon i barnetall er i Øvre 
Sirdal barnehage.

Kultur
Det viser seg at det er en feilbudsjettering av lønn ved kinoen. Ressursbruken ved kinoen har 
vært og er stabil over tid. Lønn på kinoen er underbudsjettert med ca. kr. 160 000. I budsjettet 
for 2014 ble det satt av en reservepost på kr. 1 mill. til å dekke eventuelle endrede 
forutsetninger. Rådmannen foreslår å bruke av denne reserven til å justere nevnte lønnspost.
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Pleie og omsorg
Situasjonen på Sirdalsheimen viser også et overforbruk i forhold til periodisert budsjett, men 
forbruket er på tilsvarende nivå som i 2013. Her ser vi også at beleggstallene på 
Sirdalsheimen ligger høyere enn samme periode i fjor. Videre melder enheten at sykefraværet 
er høyt, samt at man har noen rekrutteringsutfordringer. Den budsjettmessige konsekvensen 
av dette er økte utgifter til sykevikarer, overtid og vikarbyrå.

Figur 1 belegg Sirdalsheimen

Bygg og eiendom
Kommunen har tatt i bruk nytt system for å se på energiforbruket Det største delen av 
kommunens forbruk går via timemålte strømmålere, Dette gir en god mulighet til å følge med 
utviklingen i strømforbruket. Så langt ligger strømforbruket 15 % lavere enn samme periode i 
2013. Det er nok i hovedsak en mild vinter som kan forklare dette.

Strømforbruk – gruppevis:

Gruppe 2014 2013 Endring Endring %

Boliger 364 983     451 553     -86 570   -19 %

Formålsbygg 1 989 743  2 351 356  -361 613  -15 %

Gatelys 2 895        2 758        137         5 %

Vann og avløp 432 512     480 257     -47 745   -10 %

Sum: 2 790 133 3 285 924 -495 791 -15 %

Arealenheten
Aktiviteten ved arealenheten er fortsatt høy. Gebyrinngangen ligger foran samme periode i 
fjor. Det er fokus på selvkostområdene, og rådmannen er tilfreds med at det var grunnlag for 
å vedta endring i gebyrregulativ som kan gjøre det rimeligere for brukere.

Regnskap 

14

Budsjett 

14

Regnskap 

13

Andel 

budsjett

Endring 

fjorår

Gebyr plansak -347           -1 300      -530          27 % 35 %

Gebyr bygge sak -786           -1 500      -438          52 % -79 %

Kart og oppmåling -553           -1 195      -117          46 % -373 %

Sum: -1 686       -3 995     -1 085      42 % -55 %
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Veg og park
Regnskapet for veg og park er i stor grad avhengig av hvordan snøvinteren blir. Dette svinger 
mye fra år til år. Siste tre år har utviklingen vært slik:

2012: kr 1,26 mill.
2013: kr 0,62 mill.
2014: kr 1,10 mill.

Andre forhold:

Oppussing kirker
I 2013 ble det bevilga ekstraordinært tilskudd på 300 000 kr. til vedlikehold av kirkene. 
Sirdal Sokneråd har sendt forespørsel om å bli tilgodesett med vedlikeholdsmidler også i 
2014. Søknaden er blant annet begrunnet med at det er viktig å fortsette arbeidet som ble 
gjort i fjor. Soknerådet har vedtatt å sette i gang arbeidet, og dekker dette med egne 
fondsmidler, men håper å få refundert dette av kommunen. Søknaden følger vedlagt.
  
Uttreden av DDV
Sirdal og Lyngdal var eneste kommuner i vestre Vest-Agder som vedtok å ikke gå inn i DDV 
samarbeidet. Både deltakelsen i DDV og dagens løsning med å stå utenfor ville få 
budsjettmessige virkninger. En deltakelse ville ført til at utstyr verdt flere millioner ville 
overdras vederlagsfritt til samarbeidet. Kommunen måtte også bidra med sin andel av nye 
IKT-investeringer. For å komme over på eget nett har det påløpt betydelige kostnader i form 
av ekstern bistand. Takket være en kompetent IKT-avdeling har kostnadene blitt mindre enn 
forventet. Forventede kostnader knytta til dette er anslagsvis kr 900 000.

Landbrukstilskudd
Sirdal har gode tilskuddsordninger for landbruket. De siste åra har etterspørselen etter 
midlene økt, og tidligere ubrukte midler er for lengst brukt opp. I budsjettet for 2014 ble 
bevilgningen økt. Det ble øremerka en pott på 1,5 millioner kroner som skal gå til 
investeringer i bygg. Denne ble finansiert over kraftfondet. I samarbeid med næringa ble
retningslinjene for tilskudd revidert. Det ble blant annet laget regler for hvordan midlene 
skulle prioriteres. I vedtakene om tildeling er det også satt som forutsetning for utbetaling at 
det er budsjettdekning. Årets bevilgning er allerede brukt opp. I tillegg ligger det eldre 
tilsagn, gitt uten forbehold om budsjett dekning på ca. kr. 600 000. Det er i tillegg gitt tilsagn 
om ca. kr. 290 000 med forbehold om budsjettdekning.

I henhold til nytt regelverk må nye søknader vente på utbetaling til det er budsjettdekning. . 
Rådmannen synes det er vanskelig å be om en bevilgning på ytterligere kr. 600 000 for å 
dekke tilsagnene som allerede er gitt. På den andre siden er det vanskelig for kommunen å 
ikke stå med sine forpliktelser overfor søkerne.  Rådmannen mener derfor at det må bevilges 
opp nok midler til å dekke tilsagnene som er gitt uten forbehold.

Status landbrukstilskudd pr. mai:

Landbrukstilskudd er for 2014 delt opp i 2 budsjettposter:

1. Landbrukstilskudd til investeringer i driftsbygninger i 2014 kr. 1 500 000,-. Pr. 20. mai 
2014 har det vært utbetalt om lag kr. 1 300 000,-.
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I 2013 var det omfattende investeringer i nye driftsbygninger som igjen førte til stor 
etterspørsel etter støtte. Størsteparten av søknadene ble behandlet etter det gamle 
regelverket for kommunal støtte. Det gamle regelverket tok ikke høyde for budsjett for 
landbrukstilskudd slik at ved årsskiftet 2014 var ubetalte innvilgede tilskudd til nye 
investeringer om lag kr. 2,1 mill. Dette er kr. 600 000,- mer enn budsjett for 2014. 
Ubetalte innvilga tilskudd er i de fleste tilfeller restbeløp av støtte til tiltak som er under 
gjennomføring/opparbeiding. 

Nye søknader som er behandlet med forbehold eller er ubehandlet er på om lag kr. 
570 000,-. 

2. Landbrukstilskudd til andre tiltak i jordbruket i 2014 kr. 800 000,-. Pr. 20. mai 2014 har 
det vært utbetalt om lag kr 460 000,-.

Her var det overheng fra 2013 på ca. kr 290 000,-. Dette er ubetalte restbeløp på tiltak 
som er under gjennomføring/opparbeiding. 

Nye ubehandlede søknader/tiltak som kvalifiserer for kommunal støtte i denne kategorien 
vil utløse omtrent kr. 2 500 000,- i kommunal støtte. Størsteparten av dette er nydyrkings-
og beitetiltak. 

For å unngå den uheldige situasjonen med overheng av tilskudd, er det trådt i kraft nye regler 
om behandling av søknader. I tillegg er det satt opp nye forvaltningsrutiner som m.a. fører til 
at hele støttebeløpet utgiftsføres i det året som støtten er innvilget. Søknader som ikke har 
dekning i budsjett blir satt på vent til påfølgende år ihht. regelverket.

Rådmannen vil i neste TLM-møte gi en nærmere redegjørelse om praktiseringen av 
regelverket.

Boligtilskudd
Det er til nå i år betalt ut boligtilskudd til 3 søkere. Arealenheten har et godt bilde av hva det 
forventede antallet ferdigstilte boliger vil bli i 2014. Det er forventninger om ytterligere 10 
søknader om boligtilskudd. Oppdatert prognose viser dermed at samla utbetaling i 2014 kan 
blir så mye som kr. 3,9 millioner. Det er budsjettert med kr. 2,7 millioner til formålet.
Dagens boligfinansieringsordning ble vedtatt i juni 2011.

Sett over tid har ordningen kostet:

2011 2012 2013 2014*(prognose) 2011-2014
400 000 3,5 mill 1,8 mill 3,9 mill 9,6 mill

Tonstad skule - inventar
Det viser seg dessverre at en del møbler/inventar som ble anskaffet til skolen, viser seg å 
være lite funksjonelle i forhold renhold. Rådmannen vil komme tilbake til saken, når en har 
fått en større oversikt over utskiftningsbehov, løsningsforslag og kostnadsbilde. 
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Finans

Nøkkeltall:

Referanse Pr 30.04.14 Pr 30.04.13
Oslo Børs 5,4 % 8,1 %
Verdensindeksen 0,4 % 14,4%
Risikofri rente1) 1,69% 1,26 %
Nibor 3 mnd (gj.snitt) 1,70% 1,83%
Egenkapitalbevis      % 36,1%

Referanseindekser

1) Treårs statsobligasjoner

Langsiktig forvaltning

Sammensetning av porteføljen i forhold til samme periode i fjor oppsummeres i tabellen 
under. Sammensetningen er i henhold til finansreglementet. Overvekt i risikoklasse 4
kompenseres med ledig ramme i de høyere risikoklassene.

Investerinsgklasse Beholdning  Andel Beholdning  Andel 

Kontanter 7 549        18% 6 100        16 %

Pengemarkedsfond -            0% 700           2 %

Obligasjonsfond 9 514        23% 8 800        23 %

Obligasjon 4 574        11% 2 000        5 %

Fondsobligasjon 9 087        22% 5 100        13 %

Ansvarlig lån 1 004        2% -            0 %

Aksjefond 5 496        13% 5 300        14 %

Egenkapitalbevis 3 784        9% 9 100        24 %

Aksjer 1 232        3% 1 000        3 %

Sum: 42 239     100% 38 100     100 %

 pr 30.04 2014 pr 30.04.2013

Sammensetning portefølje pr 30.04

Resultater

Resultatmålet for langsiktig forvaltning er iht. finansreglementet 2 % over risikofrirente. 
Dette vil gi et avkastningsmål på 3,69 % eller tilsvarende kr. 1,55 mill. Dette samsvarer også 
med det som er budsjettert. Kommunens portefølje har en aksjeandel på 25%, mens øvrige 
del er plassert i rentemarkedet. 

Rådmannen er optimistisk med tanke på å nå resultatmålet for 2014, men forventer ikke 
resultat som går mye utover dette. Slik som tabellen over viser, så er nivået på nibor på veg 
ned, samtidig som nivået på risikofri rente er på veg opp .I praksis betyr det at kommunen 
må ta mer risiko for å oppnå resultatmålet.

Kortsiktig forvaltning
Kommunens midler med tanke på driftsformål er plassert i bankinnskudd.
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Langsiktig gjeld
Rentene ligger fortsatt på et lavt nivå. Kommunen har fortsatt en stor andel av gjelda i 
flytende renter. Eventuell rentebinding vurderes fortløpende, men sammensetninga i balansen 
er slik at økte rentekostnader i stor grad vil kompenseres med økte renteinntekter.

Risiko

Rådmannen skal rapportere risikoen knytta til det som omfattes av finansreglementet til 
kommunestyret, og dette gjøres i forbindelse med økonomirapporteringen. 
Finansforvaltningen er utsatt for ulike typer risiko. 

Renterisiko kan forklares som sårbarheten kommunen har for store endringer i rentenivået.
Som omtalt i tidligere rapporter vurderer rådmannen det slik at kommunen er lite eksponert 
for denne type risiko. 

Likviditetsrisiko er risikoen for at kommunen ikke har likvide midler til å dekke sine 
forpliktelser. Dette kan forekomme ved at kommunen har bundet opp midler i lite omsettelige 
verdipapirer eller ikke får fornyet lån som forfaller. Kun en liten del av porteføljen er knytta 
opp til obligasjoner. Det meste av gjelda har lang tidshorisont. Rådmannen vurderer denne 
risikoen som fraværende.

Systematisk risiko er risiko for at endrede markedsforhold for sektor eller bransje skal påføre 
kommunen store tap. Tidligere har kommunen vært tungt eksponert mot finanssektoren. 
Dette har gitt utslag i store endringer i verdien av for eksempel kommunens egenkapitalbevis. 
Rådmannen har prøvd å gjøre noe med denne risikoen ved at nytt reglement åpner for å 
plassere midler i flere sektorer. Et eksempel på dette er kommunens plassering i Statoil ASA 
aksjer. Disse har både gitt godt utbytte og fin kursutvikling. Ellers er kommunen gjennom 
eierskapet i Agder Energi, aktør i kraftmarkedet og skattekreditor til kraftbransjen, tungt 
eksponert mot fornybar energi, og må vurdere dette i sin øvrige finansforvaltning.

Selskapsrisiko er risikoen for at enkeltselskap skal påføre kommunens store tap. For å 
redusere denne gruppen har finansreglementet bestemmelser for hvor stor andel av 
totalporteføljen et enkelt selskap kan ha. Det er også krav til rating av selskap kommunen
skal gå inn i.

Rådmannen vurderer den samla risikoen til finansforvaltninga som håndterbar.

Investeringsregnskapet

Hovedtall fra investeringsregnskapet ser slik ut (tall eks. mva.):
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Prosjekt Regnskap Budsjett Status

3216 TONSTAD SKULE, ANDRE KOSTNADER 6 0

3217 TONSTAD SKULE, PROSJ.LEDELSE 49 0

3307 Dagsenter psyk.helse 3 4 700

3600 BILER TEKNISK 333 350 Fullført
3621 TILTAK SINNES SKULE 14 0

3644 MASKINER TEKNISK 0 970

3660 Ledningsnett mv - vann 36 0

3667 UNDERGANG MYRALEITET 0 2 500

4101 INVESTERING V-A PLAN 59 16 100

4102 VANNLEDNING SULESKARD-ÅDNERAM 18 0

4104 MARMORFILTER SULESKARD 47 0

4201 KULTURHUSOMRÅDET 0 1 500

4402 GANG OG SYKKELSTI MONAN 0 2 200

4403 BOLIGFELT KLATTANE 0 1 000

4404 NÆRINGSOMRÅDE TJOMLI 0 4 000

4602 KULTURHUSET 2014 0 250

4603 KULTURHUSOMRÅDE- KUP 103 300

4604 KVÆVENOMRÅDE -KUP 0 300

4700 GPS AREAL 189 185 Fullført
Sum: 858 34 355

Tilbakemeldingen fra enhetene er at prosjektene er i rute.

Andre forhold

Spillemidler:
Det er mottatt kr 700 000 i spillemidler knytta til et kunstsnøanlegg på Feed. Pengene ble 
opprinnelig forskuttert fra kraftfondet, og midlene er tilbakeført fondet.

DDV/IDIVA
Sirdal kommune har samarbeidet om kjøp og drift av økonomi og lønnssystem med de 
såkalte Idiva kommunene (Audnedal, Åseral, Marnardal, Lindesnes og Hægebostad). En 
konsekvens av DDV uttreden er at dette samarbeidet avvikles, Kommunen har hentet inn pris 
på alternativ løsninger. Rådmannen ser ingen grunn til å bytte ut dagens system, og vurdere 
det som hensiktsmessig å gå over fra en avtale med kjøp av lisensene i stedet for dagnes 
ordning med  leie. Rådmannen mener framforhandlet avtale er gunstig, og innebærer også 
opsjoner på å oppgradere løsningene. På sikt vil det være stort potensiale i å ta tilgjengelig 
teknologi i bruk. For å komme over på ny løsning er det behov for ei tilleggsbevilgning på  
300 000,-. 

Vurdering

Det økonomiske bildet er noe endra i forhold til i fjor. Ser vi på inntektssida, så er 
skatteinngangen noe lavere, og lave strømpriser vil redusere konsesjonskraftsinntektene noe. 
På den andre siden har rådmannen forventninger om positivt utfall fra klagesakene til 
eiendomsskatt. Det ligger også forventninger om at utbytte fra Agder Energi blir høyere enn 
budsjettert.
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Når det gjelder enhetene, så avviker ikke nivået i år så mye med tilsvarende periode i fjor. 
Med økt fokus på sentrale nøkkeltall, vil vi på et tidligere tidspunkt avdekke endringer i 
ressursbruk. Viktige kommunale kjerneoppgaver som eldreomsorg og barnehage opplever 
økt etterspørsel etter tjenestene de leverer. Det ligger nå an til overforbruk ved disse 
enhetene. Disse tjenestene er viktige satsningsområder for Sirdal kommune, og rådmannen 
legger til grunn at tjenestestandarden skal opprettholdes. Som vi så i fjor, ble overforbruk ved 
enkelte enheter jevna ut med mindreforbruk hos andre. Rådmannen vil ha en tett dialog og 
oppfølging av enhetene med hensyn til økonomistyring og utvikling.

Ser vi på teknisk sektor, så vil redusert strømforbruk ha positiv effekt, mens teknisk drift har 
press på sitt budsjett på grunn av store brøyteutgifter. Arealenheten har stor aktivitet, som 
igjen gir god utnyttelse av kapasiteten. Dette vil slå godt ut i selvkostregnskapet, og bidra til å 
styrke enhetens samla resultat.

Den høye aktiviteten i Sirdalssamfunnet gir også stor etterspørsel etter de ulike 
tilskuddsordningene til investeringsformål. Sirdalsvekst KF melder om stor etterspørsel etter 
lån og tilskudd, og prognosene viser at 2014 vil bli ett av årene med størst boligbygging etter 
at ny boligfinansieringsordning trådte i kraft. Det høye investeringsnivået i landbruket 
fortsetter også inn i 2014.

Rådmannen er ikke komfortabel med å måtte be om ekstra bevilgning til landbrukstilskudd.
Bakgrunn og nåsituasjon er redegjort for tidligere i saken. For å unngå en uheldig situasjon 
med overheng av tilskudd, er det trådt i kraft nye regler om behandling av søknader. I tillegg 
er det satt opp nye forvaltningsrutiner som m.a. fører til at hele støttebeløpet utgiftsføres i 
året som støtten er innvilget. Søknader som ikke har dekning i budsjett blir satt på vent til 
påfølgende år iht. regelverket. Slik unngår man tilsvarende situasjoner fremover.

Kostnadene som har påløpt i forbindelse med uttreden av DDV er en konsekvens av valget 
ved å stå utenfor samarbeidet. Av samla kostnader på kr. 900 000 har enheten mulighet til å 
omdisponere kr. 200 000 av egne midler. I påvente av utfallet av DDV-saken ble IKT 
oppgraderinger satt på vent i 2013. Ubrukte midler på kr. 200 000 inngår i fjorårets 
underskudd. Rådmannen ber om at kommunestyret bevilger kr. 700 000 for å dekke påløpte 
merkostnader,

Økonomirapporten skal i utgangspunktet fange opp endringer som skjer i budsjettåret. Når 
det gjelder søknaden fra soknerådet, er nok dette noe som hører hjemme i en budsjettprosess, 
og rådmannen vil vurdere å ta tiltaket inn i kommende økonomiplan.

I sum vil de foreslåtte endringene føre til reduksjon på kommunens nøkkeltall. Forventa 
brutto driftsresultat vil svekkes fra 3,7% til 3,3%. Samtlige foreslåtte tiltak er engangstiltak. 
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B 2014 Landbruk DDV

Revidert 

budsjett

Driftsinntekter 295 295

Driftsutgifter 284 0,6 0,7 1,3

Brutto driftsresultat 11 -0,6 -0,7 9,7

Brutto driftsresultat % 3,7 % 3,3 %

Finansinntekter 17,4 17,4

Finansutgifter 16,79 16,79

Netto Finans 0,61 0,61

Netto driftsresultat 11,61 -0,6 -0,7 10,31

Netto driftsresultat % 3,9 % 3,5 %

Forslag til vedtak

1. Økonomirapport I tas til orientering. 

2. Følgende justeringer gjøres i budsjettet:

 Lønnsbudsjettet for kino styrkes med kr. 160 000. Rådmannens reservepost reduseres 
tilsvarende.

 Budsjettposten for investeringstilskudd landbruk økes med kr. 600 000. Tiltaket 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

 Opprettholdelsen av IKT standarden styrkes med kr. 700 000. Tiltaket finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond.

 Det bevilges kr 300 000 til programvarekjøp i forbindelse med uttreden av DDV-
avvikling av Idiva- finansieres med bruk av ubundet investeringsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2014 – PS 14/74

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.

Formannskapets tilråding

3. Økonomirapport I tas til orientering. 

4. Følgende justeringer gjøres i budsjettet:
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 Lønnsbudsjettet for kino styrkes med kr. 160 000. Rådmannens reservepost reduseres 
tilsvarende.

 Budsjettposten for investeringstilskudd landbruk økes med kr. 600 000. Tiltaket 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

 Opprettholdelsen av IKT standarden styrkes med kr. 700 000. Tiltaket finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond.

 Det bevilges kr 300 000 til programvarekjøp i forbindelse med uttreden av DDV-
avvikling av Idiva- finansieres med bruk av ubundet investeringsfond.

John Birkeland Arne Eiken
Konst.rådmann Økonomisjef

Parter i saken

Vedlegg
1 Søknad Sirdal sokneråd
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Sirdal kommune

Økt festeavgift - Sirdal kyrkjelege fellesråd

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

7104/2014-2013/286 Arne Eiken 26.05.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/73 Formannskapet 05.06.2014

14/49 Kommunestyret 19.06.2014

Bakgrunn

Sirdal fellesråd har bedt kommunen om å øke festeavgiftene ved kirkegårdene.  Brevet fra 
kirkevergen gir et godt bilde av saken:

Sirdal kyrkjelege fellesråd vedtok 30.04.2014 å be Sirdal kommune auke festeavgifta for 
graver til 100 kroner pr år.

Ifølgje Gravferdslova § 21 er det kommunen som fastset festeavgifta, etter forslag frå det 
lokale kyrkjelege fellesråd.

Festeavgifta er ei avgift som betalast til gravplassforvaltninga i ein kommune, som ei type 

leige for grav. Det kan anten vere ei grav som er eldre enn fredningstida (i Sirdal er dette 20 

år for urner og 30 år for enkel grav, fredningstida er gratis) og som dei pårørande framleis 

ønskjer å behalde, eller det kan vere ei ny grav pårørande ønskjer å reservere på ein 

spesiell stad, til dømes ved sida av avdød ektefelle.

Festeavgifta på gravplassane i Sirdal er i dag 40 kroner pr år. Beløpet har vore uendra i alle 

fall i 10 år. Sirdal kyrkjelege fellesråd ligg dermed i dag betydeleg lågare enn alle dei andre 

fellesrådsområda i Lister prosti. Festeavgifta i nabokommunane er:

Hægebostad 75 kroner pr år. Kvinesdal 150 kroner pr år. Lyngdal, Flekkefjord og Farsund: 

200 kroner pr år. 

Ei oppjustering av festeavgifta er dermed ønskjeleg, av fleire grunner. For det første handlar 

det om å følgje ei normal prisutvikling på dette feltet. For det andre handlar det om å auke 

inntektene for gravplassforvaltninga, inntekter som skal nyttast til gravplassforvaltninga, til 

dømes til administrasjon eller ulike tiltak knytt til gravplassane. For det tredje vil ei auke i 

festeavgifta frigjere gamle graver ved festeforfall. Det betyr at behovet for utvidingar av 

gravplassane i kommunen blir mindre.

Når ein først skal auke festeavgifta, vil det vere tenleg å legge avgifta på eit nivå som gjer at 

ein ikkje treng å auke igjen om kort tid. Samstundes er det neppe verken realistisk eller 

ønskjeleg å kome opp på same nivå som fleire av dei omkringliggande kommunane i denne 

omgang. Det vil difor etter fellesrådet si oppfatning vere ei god mellomløysing å auke avgifta 

til 100 kroner pr år. 
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Vurdering

Rådmannen har henta inn noen opplysninger i saken. Det er vel 2200 graver ved 
kirkegårdene i Sirdal, og i underkant av 1400 av disse blir festa. Festetida er 10 år, og kreves 
inn forskuddsvis. I 2014 er det mange gravefester som skal fornyes, og dette er bakgrunnen 
er at fellesrådet ønsker å foreta denne prisøkninga nå. 

Nytt forslag til festeavgift vil føre til at innkrevd festeavgift for kommende tiårsperiode økes 
fra kr 400,- til kr 1000,- pr grav.
Det er føringer på hva festeavgiftene kan brukes til, og fellesrådet har planer om å bruke evt. 
inntektsøkning til drift og oppgraderinger av kirkegårdene. Rådmannen vil tilrå at forslaget 
fra fellesrådet vedtas.

Forslag til vedtak

Sirdal kommune vedtar å øke festeavgifta fra kr 40,- pr år til kr 100,- for festeperioden 
2014-2023.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2014 – PS 14/73

Behandling
Rådmannens innstilling ble tilrådt med 3 mot 2 (AP 2) stemmer.

Formannskapets tilråding

Sirdal kommune vedtar å øke festeavgifta fra kr 40,- pr år til kr 100,- for festeperioden 
2014-2023.

John Birkeland Arne Eiken
Konst.rådmann Økonomisjef

Parter i saken

Vedlegg
1 Forslag om å øke 

festeavgiften

Side�186



Side�187



Sirdal kommune

Søknad fra Sirdalsferie AS om finansiering av diverse reiselivsrelaterte 
prosjekt

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

6118/2014-2007/889 Øyvind Sjøtrø 06.05.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/62 Formannskapet 22.05.2014

14/50 Kommunestyret 19.06.2014

Hjemmelsbakgrunn

Søknad fra Sirdalsferie AS datert 30.04.2014

Innledning

Navn: Sirdalsferie AS
Organisasjonsnummer: 959408793
Stiftelsesdato: 06.07.1990
Registrert i enhetsreg. 03.01.1991

Aksjekapital: kr. 429.000,-

Eiere: Sinneshyttå AS 13.9%
Sparebank 1 SR-BANK 11.7%
Sirdal Prosjektutvikling AS 11.7%
Tjørhomfjellet AS 10.3%
Andre 52%

Adm. dir./Daglig leder Linn Skåre

Styret: Siri Fidjeland (styreleder)
Øystein Tjørhom
Jan Frick
Tove Karin Netland
Rolf Marthon Høiland

Ansatte 1 - 2

Formål: Utvikle reiseliv og reiselivsrelatert virksomhet til en betydelig 
næring gjennom produktutvikling og markedsføring.

Søknad: Tilskudd inntil kr  693.000,- samt underskuddsgaranti inntil 
kr  200.000,-
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Søknadsbeløpet Del 1
framkommer slik: Gjennomføring av Sirdalsdagene i Stavanger kr 60.000,-

Gjennomføring av Sirdalsdagene i Flekkefjord kr 60.000,-
Markedsføring av langrennsløyper nett kr 90.000,-
Markedsføring av Sirdal i lokale medier kr 60.000,-
Studietur kr 40.000,-
Markedsføring av Sirdalsdagene kr 76.000,-
Utarbeide lokal brosjyre som kan benyttes over
lengre tid kr 80.000,-
Sum del 1 kr 466.000,-

Sirdalsferie AS finansierer selv inntil kr 760.000,- ( 62%) av del 
1 slik at denne delen totalt er på kr 1.226.000,-

Del 2
Produktutvikling løypekjøring kr 150.000,-
(dette beløpet er over 2 år med kr 75.000,- hvert år)
Sirdalsferie finansierer selv inntil kr 150.000,- )
Del 2 utgjør dermed totalt kr 300.000,-.

Del 3
Underskuddsgaranti Sirdalsdagene kr 200.000,-

Del 4
Produktutvikling/Nyskaping kr 77.000,-
Sirdalsferie AS finansierer selv inntil kr 77.000,-
Del 4 utgjør dermed totalt kr 154.000,-
  
             

Regnskap 2012 2011

Driftsinntekter 3.471` 3.320`
Vareforbruk    154`    100`
Lønn 1.178` 1.057`
Avskrivninger      27`      27`
Andre driftskostnader 2.235` 2.269`
Driftsresultat - 123` - 133`
Finansinntekter     31`      34 

Årsresultat -  92` -  99`

Sum anleggsmidler     43`     69`
Sum omløpsmidler 2.305` 2.530`
Kassebeholdning 1.583` 1.921`
Varelager    514`    598`
Fordringer    208`      11`
Sum egenkapital 1.679` 1.772`
Sum gjeld    668`    827`

Årene 2011 og 2012 har selskapet gått med mindre underskudd og tæret noe på
egenkapitalen.
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Foreløpig regnskap for 2013 viser et underskudd på ca kr 55.000,-

Der siste par årene har overføringer fra Sirdal kommune vært som følger:

2013 2012 2011
Drift kr 320` kr 486` kr 486`
Markedsføring* (team Sirdal) kr 360` kr 360` kr 360`
Løypeadministrering kr 146` kr 146` kr 145`
Sum kr 826` kr 992` kr 991`

I tillegg ble Sirdalsdagene støttet med kr 47`i 2011 og kr 165`i 2012.

*Markedsføring var tilskudd stillet til disposisjon for Sirdalsferie AS for ulik 
markedsføring av Sirdal som sådan.

For 2014 er det ikke budsjettert med overføringer til Sirdalsferie AS

Bakgrunn

Sirdalsferie AS definerer sin egen rolle som en sentral aktør i utviklingen av Sirdal som 
turistdestinasjon. Denne definisjonen er rådmannen ikke uenig i.
Selskapet vil fortsatt jobbe med markedsføring og opprettholdelse av produktet Sirdal, 
produktutvikling og kommunikasjon. Dette i tillegg til å videreutvikle andre oppgaver 
som nettverksbygging, samarbeid aktørene i mellom, informasjon via internett, 
Sirdalsdagene, løypekjøring m.m. Målet til Sirdalsferie AS er å samle element som «vil 
gjøre Sirdal til en fantastisk plass å være for alle». 

Bakgrunnen for denne saken er at selskapet vil videreutvikle og ytterligere markedsføre 
Sirdalsdagane (del 1 og 3) og løypekjøring (del 2), samt ta posisjonen som 
produktutvikler av flere arrangement de neste årene (del 4). 

Her (del 4) er man på idestadiet og man ønsker å vurdere mulige arrangement som f.eks 
barnas dag på ski, singlefestival, danseband festival, topptur helg, sommerkonsert, 
vinterkonsert, «følg Heibergs fotspor» og familiens vinterdag.  En ønsker å gå grundig til 
verks med markedsundersøkelser og avslutte det hele ved å legge det fram for en 
«folkejury», for på den måten å fremme eierskap til de konklusjonene man måtte trekke. 
Kostnadene til denne delen vil være et resultat av møter, markedsundersøkelser og 
rapportskriving. 

Når det gjelder del 1 og 3 ønsker man bl.a «å flytte» Sirdal til Stavanger/Flekkefjord. 
Søknadsbeløpet reflekterer de kostnadene man ser ved å gjøre noe slikt inkludert 
forarbeid, planlegging og markedsføring.  Videre mener Sirdalsferie AS at det pt. er mye 
positivt omkring løypekjøringen og man ønsker å videreutvikle dette. I tillegg søkes det 
om midler til ytterligere markedsføring av Sirdal, samt til studietur til to andre 
destinasjoner for innhenting av impulser mm. I tillegg søkes det også om en 
underskuddsgaranti inn mot Sirdalsdagene 2014.
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Sirdalsdagene er (i følge søknaden) det største kulturarrangementet i Sirdal med 5 – 8000 
besøkende. Her får bl.a håndverksforetak vise fram sine produkter, det arrangeres 
konserter, eget program for barn og sau/sauedrift får et betydelig fokus. Sirdalsdagene er 
en folkefest som har vært regelmessig arrangert siden 1990, og de siste årene kan man 
vise til positive økonomiske resultat. Underskuddsgarantien som ble gitt i fjor ble følgelig 
ikke brukt, men den gir arrangøren en viss form for sikkerhet.

I april 2013 ble ordningen med underskuddsgaranti, ved behandling i utvalg for levekår, 
strammet inn i den forstand at underskuddsgaranti for årlige arrangement ble begrenset til 
maksimum kr 25.000,- (I budsjett 2014 er det total avsatt kr 200.000,- til underskudds-
garantier).

Hva angår del 2 (Løypekjøring) har det vært tråere å få inn frivillig løypeavgift. 
Sirdalsferie AS har påtatt seg å forskuttere løypekjøringen, en forskuttering 
som tærer på selskapets reserver. Man trenger noe mer tid for å få dette på plass, av den 
grunn fremmes søknaden om kr 150.000,- over to år. Innbefattet i dette ligger også målet 
om bedre traseer, mer effektiv kjøring, skilting osv. Løypekjøringen har vist seg 
kostnadskrevende, og for 2014 ser det ut til at Sirdalsferie AS må dekke ca kr 500.000,-
av løypekostnadene.

Vurdering

Sirdalsferie AS er viktig for turistnæringen i Sirdal. Selskapet spiller en rolle hva angår 
informasjon, markedsføring, løypekjøring og arrangementet Sirdalsdagene. Bare 
sistnevnte trekker betydelig med folk til Sirdal.
Sirdalsferie AS har, for å få til en sunn drift, vært mer eller mindre avhengig av støtte fra 
Sirdal kommune. Denne støtten ble i sin tid gitt via kraftfondet. Dette ble, etter 
revisjonsgjennomgang, endret i 2010, og de siste årene har støtte til Sirdalsferie AS blitt
gitt via Sirdal kommunes ordinære budsjett. 

De senere års støtte fra Sirdal kommune til ulike tiltak har vært med på å trygge 
økonomien til Sirdalsferie AS. Når denne støtten nå har opphørt samtidig som 
Sirdalsferie AS har påtatt seg et betydelig ansvar (og kostnader) for løypekjøringen, har 
dette konsekvenser for selskapets økonomi. Dette må, etter rådmannens vurdering, også 
få følger for det løypetilbudet som presenteres. Sirdalsferie AS må til enhver tid vurdere 
løypekjøringen opp mot tilgjengelige økonomiske ressurser. Selskapet må derfor hente 
inn økte inntekter fra annet hold og/eller redusere kostnader.

Spørsmålet rådmannen da stiller seg, er om omsøkte tilskudd er rett medisin for 
Sirdalsferie AS. Støtte til Sirdalsdagene (del 1) for å promotere to stk. (medie)hendelser i 
hhv. Stavanger og Flekkefjord vil, etter rådmannens syn, ha begrenset verdi. Sirdal bør 
allerede være tilstrekkelig forbundet med vinter, snø og sportsaktiviteter i nærområdene.
Rådmannens oppfatning har vært at Sirdalsdagene trekker mye folk, gitt en nøktern 
markedsføring og dersom været er bra. 

Når det gjelder markedsføring for øvrig, er rådmannen også her noe spørrende til å bruke 
betydelige midler via Sirdalsferie AS. Markedet må pleies og holdes aktivt, der har 
rådmannen og Sirdalsferie AS samme oppfatning. Rådmannen ser imidlertid et behov for 
å gjøre opp status for tiltak som foreligger/er bestemt. Hva har vi i dag og hva trenger vi? 
Hva vil f.eks medlemskapet i Region Stavanger kunne tilføre, og hva tilfører 
medlemskapet i Suleskardveien? De samme spørsmål (Hva har vi/hva trenger vi?) bør 
også stilles opp mot ytterligere markedsføring av løypenettet. 
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Slike forhold bør vi ha en formening om før vi evt. legger til rette for nye tiltak. 
Rett nok var bakgrunnen for markedsstøtte tuftet på et spleiselag mellom næringen som 
sådan og Sirdal kommune. Dette innebar at det beløp næringen ytte (f.eks kr 100.000,- ) 
ble doblet av Sirdal kommune med kr 100.000,-, slik at man eksempelvis da hadde kr 
200.000,- til markedsføring. Ordningen er imidlertid ikke videreført.

Rådmannen er positiv til å støtte omsøkte studietur. Det at man henter inn impulser fra 
annet hold kan være med på å bidra til videreutvikling av Sirdalsferie AS. Imidlertid 
savner rådmannen en mer «spissing» av formålet med studieturen, spesielt mht. å få 
impulser til hvordan selskapet kan drives i framtida. Rådmannen vil understreke 
viktigheten av nytenkning og omstilling.

Hva angår søknadens del 2 bidrar Sirdal kommune allerede i dag med betydelige midler 
til løypekjøring. Det er prisverdig at Sirdalsferie AS går så vidt tungt inn her som det man 
gjør og dersom kr 75.000,- pr år fra Sirdal kommune over 2 år kan bidra til en ytterligere 
produktforbedring, så synes rådmannen at man skal være med på dette. Imidlertid bør 
man etter hvert vurdere hvor omfattende løypenettet skal være, frekvens på kjøring, samt
forholdet mellom familieløyper og langløyper.

Søknadens del 3 (underskuddsgaranti for Sirdalsdagene) mener rådmannen at Sirdal 
kommune bør støtte. Sirdalsdagene er et stort løft, det er væravhengig og innebærer 
relativt store kostnader og risiko. Det vises for øvrig til den stønadsmessige begrensning 
som fjorårets vedtak i utvalg for oppvekst og levekår medfører.

Når det gjelder søknadens del 4, synes rådmannen det er positivt at man tenker nytt, og 
evt. kan komme opp med nye evenement som kan tilføre Sirdal noe. Rådmannen vil 
likevel peke på dagens situasjon, som for en stor del er slik at potensielle arrangører snur 
seg mot Sirdal kommune for å få støtte til det man arrangerer. Det å jobbe fram nye 
potensielle arrangement som er avhengig av kommunal støtte, kan bli malurt i et ( i 
utg.pkt) attraktivt beger. I tillegg pågår det et arbeid som kan munne ut i at Kvæven blir 
en del av et «naturhuskonsept». Dette konseptet kan komme til å ha element i seg som 
også Sirdalsferie AS, i denne saken, søker om støtte til. Det er derfor viktig at kommunen 
ser helhet, og at man ikke ukritisk støtter mer eller mindre identiske prosesser.
Likevel synes rådmannen at det å se på alternative arrangement kan ha noe for seg og 
ønsker, med visse forbehold, å støtte denne delen av søknaden.

For øvrig ønsker rådmannen å gi følgende kommentar til søknaden:
Sirdalsferie AS sine rammebetingelser har over de siste par årene endret seg. Derfor bør 
selskapet ha fokus på den omstillingen som dette vil måtte medføre. Rådmannen vil følge 
en slik omstillingsprosess med interesse. Dette gjelder hvordan Sirdalsferie AS skal 
videreutvikle seg samt skape et større og mer stabilt økonomisk fundament for sin 
virksomhet. 

Forslag til vedtak

A. Søknad fra Sirdalsferie AS avslås hva angår del 1, bortsett fra støtte til studietur.
Studietur støttes med inntil kr 40.000,- (37 %) av kostnadene.

B. Søknaden fra Sirdalsferie AS innvilges hva angår del 2 og 4. Dette innebærer:
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1. Tilskudd inntil kr 150.000,- til løypekjøring (fordelt over to år med kr 75.000,- hvert 
år) innvilges. Tilskuddet innvilges under forutsetning av at Sirdalsferie AS bidrar med 
tilsvarende beløp. Dermed utgjør Sirdal kommune sin støtte til løypekjøring kr 
975.000,-.

2. Tilskudd til utarbeidelse av mulige framtidige arrangement på inntil kr 77.000,-
innvilges. Tilskuddet innvilges under forutsetning av at Sirdalsferie AS bidrar med 
tilsvarende beløp.

Før denne delen av prosjektet settes i verk må Sirdalsferie AS avklare med det 
pågående «naturhuskonseptet» hvorvidt deler av påtenkt utredning allerede er 
gjennomført, og evt. vurdere muligheten av å gjøre seg bruk av det.

C. Underskuddsgaranti i forbindelse med arrangementet Sirdalsdagene 2014 på inntil kr 
25.000,- innvilges.

Budsjettmessige konsekvenser:

Kr 40.000,- og kr 77.000,- (studietur og utarbeidelse av framtidige arrangement) 
bevilges fra konto for markedsføring. Årsbudsjett kr 300.000,- hvorav disponert kr 
20.000,- (deltagelse messe).

Kr 150.000,- til løypekjøring bevilges ved å øke budsjett løypekjøring med kr 
75.000,- for budsjett 2014, og innarbeide resterende kr 75.000,- i neste års budsjett.

Underskuddsgarantien belastes enhet for kultur (som forvalter KIF-tilskudd). Det er 
hittil i år utbetalt om lag kr 50.000,- fra denne budsjettposten.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.05.2014 – PS 14/61

Behandling
Forslag fra Thor Jørgen Tjørhom SP:
Saken tas til orientering.

Fellesforslag om nye punkt fra Frp og Ap:

A. Søknad om støtte til studietur kr. 40.000 oversendes Sirdalsvekst KF.
B.

1. Tilskudd inntil kr. 100.000 merkes prosjekt for å omstrukturere løypekjøring i 
henhold til kommunestyrevedtak (delfinansieringene). Rådmannen gis fullmakt til 
å innvilge søknad i tråd med disse føringer 50.000 pr. år.

2. Søknaden oversendes Sirdalsvekt eventuelt KIF-fondet.

Votering
Forslag fra Thor Jørgen Tjørhom falt med 2 mot 3 (BU,Ap,Frp) stemmer.
Det ble foretatt punktvis avstemming:
Punkt A: Fellesforslaget ble vedtatt med 4 mot 1 (SP) stemme.
Punkt B 1. : Fellesforslaget ble vedtatt 3 mot 2 (SP,Krf) stemmer.
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Punkt B 2. : Fellesforslaget ble vedtatt 3 mot 2 (SP,Krf) stemmer.
Punkt C: Rådmannens innstilling ble vedtatt 4 mot 1 (SP) stemme.

Vedtak

D. Søknad om støtte til studietur kr. 40.000 oversendes Sirdalsvekst KF.

E. Søknaden fra Sirdalsferie AS innvilges hva angår del 2 og 4. Dette innebærer:

1. Tilskudd inntil kr. 100.000 merkes prosjekt for å omstrukturere løypekjøring i 
henhold til kommunestyrevedtak (delfinansieringene). Rådmannen gis fullmakt til 
å innvilge søknad i tråd med disse føringer 50.000 pr. år.

2. Søknaden oversendes Sirdalsvekt eventuelt KIF-fondet

F. Underskuddsgaranti i forbindelse med arrangementet Sirdalsdagene 2014 på inntil kr 
25.000,- innvilges.

John Birkeland Øyvind Sjøtrø
Konst.rådmann Konst. ass. rådmann

Parter i saken
Turistinformasjonen Kvæven 4443 TJØRHOM

Vedlegg
1 VS: Søknad Sirdal kommune
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Tilbud på finansiering av div. reiselivs- relaterte prosjekter 

Sirdal 30.04.14

Sirdalsferie har i dag en sentral rolle i utviklingen av Sirdal som turist destinasjon og dette er noe vi har tenkt å være i 
mange år fremover. Vi har i dag en god dialog med Sirdal kommune og håper denne også vil fortsette fremover. Vårt 
formål med dette tilbudet er å øke nivået på vårt arbeid.

Vi vil fortsette å jobbe med markedsføring og opprettholdelse av produktet Sirdal, produktutvikling og kommunikasjon.
Det skal også nevnes at dette er i tillegg til våre andre oppgaver, som nettverksbygging, jobbe mot samarbeid innad i 
næringslivet i Sirdal, kommunisere ut informasjon via internett (sosiale medier, hjemmeside osv.), Sirdalsdagane, tett
samarbeid med Region Stavanger og Visit sørlandet, løypekjøring, fellesgoder, diverse prosjektarbeider osv. Dette er 
bare noen av oppgavene vi holder på med og kommer til å fortsette med. 

Turistnæringen er den nest største næringen i Sirdal og det bør jobbes mer med å utvikle denne. I dag har vi mange som 
bidrar mye til at denne næringen skal gå rundt. Det er ingen hemmelighet at det å satse på aktiviteter er en tøff jobb og 
mer en livstil, som det er flere i denne dalen som har dedikert livet sitt til. Disse fortjener at vi nå gjør en jobb for å 
virkelig videreutvikle Sirdal til en bedre destinasjon som kan fungere hele året. Dette ønsker vi at Sirdalsferie og 
kommunen samarbeider om, slik at Sirdal ikke bare blir en stor hytteby til bruk 4 måneder i året. Vi mener at dette er så 
viktig for kommunen og ber dere derfor om hjelp i noen av disse sammenhengene. 

Vårt mål er å samle Sirdal rundt noen ting som vil gjøre Sirdal til en fantastisk plass å være for ALLE. 
Vi håper og tror at den strategiske planen vi her setter opp, vil trigge Sirdal kommune til å satse videre på Sirdalsferie 
fremover, og ser den lokale verdiskapningen vi gjør. Med den nye strategien vil vi etter vår mening skape enda mer 
verdier for lokalsamfunnet og samtidig skape nye arbeidsplasser og fremme Sirdal som det fantastiske produktet det er! 
Vi mener at samfunnsøkonomisk vil det i dette tilfelle bli et bra overskudd. Kanskje ikke i kroner og ører de første 
årene, men det vil trygge arbeidsplasser, gi nye arbeidsplasser og en ny synlighet som vi tidligere ikke har hatt.

Sirdal- ren opplevelse
Sirdal en god stad å bu, leve, jobbe og feriere 
Hjertelig velkommen til Sirdal hjemmet for Europas sørligste reinsdyrstamme
Sirdal kraftfull og fantastisk natur
Sirdal kraftfull, nær og nyskapende 
Sirdal noe å gjøre hele året 
Sirdal overnatting midt i naturen
Sirdal ekte opplevelser
Sirdal ski og moro for hele familien
Sirdal sykling, vandring, ski og MANGE andre aktiviteter

Dette er slagord som ALLE skal og vil passe for Sirdal om vi alle jobber mot samme mål nemlig å utvikle Sirdal til det 
produktet det fortjener å være 
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Del 1. Lokal markedsføring og PR 

Vårt hovedfokus fremover vil være lokal markedet. Dette markedet består av 95 % av våre gjester og vi har de siste 
årene tatt de litt for gitt. Vi sender derfor denne søknaden til Sirdal kommune, fordi vi må fokusere mer på lokal 
markedet.

Denne delen vil vedvare de neste 4 årene, men Sirdal Kommune vil hvert år få en ny og oppdatert arrangement liste der 
vi fortsetter med det som har vært positive for markedsføringen av Sirdal. Denne skal sendes inn til Sirdal kommune i 
desember slik at dere kan se hva vi bruker tiden vår til på dette punktet. Listen for dette året vil bli gjennomført, men 
sannsynligvis vil det meste skje opp mot høsten.

Vi synes også det er svært positivt at Sirdal nå har blitt medlem av Region Stavanger og vi som destinasjon trenger ikke 
å fokusere på internasjonal markedsføring. Det som ikke Region Stavanger gjør er å fokusere på lokal markedsføring og 
derfor vil vi da ta en enda større rolle i denne. 
Vi har nå sydd sammen en pakke og mener denne vil være svært positiv for hele Sirdal:

Gjennomføring av Sirdalsdagene i Stavanger

Vi flytter Sirdal til Stavanger. Her tar vi med oss våre medlemsbedrifter som da promoterer Sirdal.
Planlegging 40 timer a 600 kroner = 24 000 kroner
Markedsføring i lokale medier = 35 000 kroner
Kostnader lokaler = 5 000 kroner
Diverse innkjøp til arrangement = 7 000 kroner
Flytting av snø til Stavanger = 12 000 kroner
Dugnadstimer fra deltakerbedrifter = 10 bedrifter a 10 timer a 600 kroner 60 000 kroner

Sum 143 000 kroner

Finansiering 
Sirdalsferie 83 000 kroner
Sirdal Kommune 60 000 kroner

Gjennomføring av Sirdalsdagene i Flekkefjord

Vi flytter Sirdal til Flekkefjord. Her tar vi med oss våre medlemsbedrifter som da promoterer Sirdal.
Planlegging 40 timer a 600 kroner = 24 000 kroner
Markedsføring i lokale medier = 35 000 kroner
Kostnader lokaler = 5 000 kroner
Diverse innkjøp til arrangement = 7 000 kroner
Flytting av snø til Stavanger = 12 000 kroner
Dugnadstimer fra deltakerbedrifter = 10 bedrifter a 10 timer a 600 kroner 60 000 kroner

Sum 143 000 kroner

Finansiering 
Sirdalsferie 83 000 kroner
Sirdal Kommune 60 000 kroner

Ved gjennomføring av disse to dagene vil vi vise at Sirdal er på banen i lokalmarkedet. Vi får vist frem hvem vi er, hva 
vi holder på med og vi skaper blest om Sirdal som destinasjon. Dette bør gjennomføres før jul, slik at vi viser at 
vinteren er i anmarsj og ellers hva vi har å tilby for hele året. Ved å få fokus på alle årstider håper vi å få fokus på 
HELE Sirdal ikke bare Sirdal som vinter destinasjon. Vi vil derfor invitere med bedrifter fra Espetveit i sør til Ådneram 
i nord. Det er også viktig å vise igjen nedover mot Lister. Dette er også vårt primærmarked, men det har vært alt for lite 
fokus denne veien og det ønsker vi å gjøre noe med. Dette markedet er av størrelsesorden 40-50 tusen mennesker og 
fortjener mer fokus. 

Markedsføring av langrenn løyper på internett

Timer knyttet til utforming av artikler til nettside og pressemeldinger 200 timer a 600 kroner
120 000 kroner
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Kjøp av div. annonser 50 000 kroner
Lage annonser 6 000 kroner
Lage DM til bruk på i pressemelding og på artikler annonsene 4 000 kroner
oppføring på skisporet 40 000 kroner

Finansiering 
Sirdalsferie 130 000 kroner
Sirdal Kommune 90 000 kroner

Det har den siste tiden blitt fokusert mye fokusert på skiløyper i Sirdal. Det siste året har Sirdalsferie gått i bresjen for å 
fokusere på det positive med skiløyper, ikke bare det negative som det dessverre har blitt gjort i noen år. Vi har den 
siste tiden fått mer positiv markedsføring enn negativ, selv om det har blitt kuttet en del midler og prisene har økt. Dette 
arbeidet er det svært viktig å fortsette med og eneste måten vi kan få det til, er ved markedsføring av alt det positive 
med våre skiløyper. Vi kommer også til å satse tungt på pressemeldinger, men dette har en del usikkerhetsfaktorer, så
det er derfor viktig med markedsføring i medier. Får vi en kombinasjon av PR og markedsføring på internett gjennom 
sosiale medier og annonser samt skisporet, så vil vi kunne få positivitet rundt løyper i Sirdal. 

Markedsføring av Sirdal i lokale medier

Timer knyttet til utforming av pressemeldinger 100 timer a 600 kroner
60 000 kroner

Kjøp av div. annonser 50 000 kroner
Lage annonser 6 000 kroner
Lage DM til bruk på i pressemelding og på artikler annonsene 4 000 kroner

Finansiering 
Sirdalsferie 60 000 kroner
Sirdal Kommune 60 000 kroner

Sirdalsferie sitt fokus er Sirdal som helhet og det er dette vi skal markedsføre fremover lokalt. Vi ønsker å bruke både 
PR og markedsføring mot lokale medier. Dette har vi også gjort den siste tiden og har det siste halve året fått mer PR 
enn vi har fått på flere år. Dette er det viktig å fortsette med, men samtidig bruke noen midler på ren markedsføring. 

Oppdatering av generell informasjon om Sirdal på hjemmesider
200 timer a 600 kroner
120 000 kroner

Finansiering 
Sirdalsferie 120 000 kroner

Dette er en meget tidkrevende jobb og det er en viktig jobb. Vi er i dag den eneste nettsiden som informerer om turist 
næringen i Sirdal. Her finner man informasjon om hva som skjer i Sirdal og vi har svært mange bruker av denne siden. 
Dersom denne nettsiden ikke blir oppdatert vil det være svært lite positivt for Sirdal som destinasjon. Derfor tar 
Sirdalsferie fullfinansieringen av dette punktet.

Studieturer til 2 andre destinasjoner hvor vi ser på markedsføring av disse destinasjonene 4 pax

Pris per besøk
Hotell to netter 10 000 kroner
Reise gjennomsnitt 8 000 kroner
Arbeidstid 10 timer per dag *2 a 600 kroner timen 36 000 kroner
Sum per reise 54 000 kroner
Sum 2 reiser 108 000 kroner

Finansiering 
Sirdalsferie 68 000 kroner
Sirdal Kommune 40 000 kroner

Vi må se på andre destinasjoner og hvordan de er organisert. Her kan vi lære mye og få erfaringer og tips på hvordan 
man kan utvikle destinasjonen og se på hvordan andre markedsfører sin destinasjon. Det er svært viktig å lære av andre 
sine erfaringer, både på godt og vondt. 
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Fokusområder for destinasjonsbesøkene vil være:

-Utvikling av salgbare senger
-Infrastruktur oppbygging
-Aktiviteter
-Hytter
-Sommerutvikling
-Alpint og langrenn

Markedsføring av Sirdalsdagene 

Lokal radio 15 000 kroner
Utarbeidelse av radioreklame 3000 kroner
Lokalaviser 25 000 kroner
Opparbeidelse av internettside 20 000 kroner
Lage profil og markedsføringsmateriell samt div. møter og arbeidstimer til Sirdalsdagene 50 000 kroner
Lage tekst til hjemmeside 40 timer a 600 kroner 24 000 kroner
Diverse møter knyttet til utarbeidelser 2500 kroner per møte a 6 møter 15 000 kroner

Finansiering
Sirdalsferie 76 000 kroner
Sirdal Kommune 76 000 kroner

Sirdalsdagene er Sirdals største nærings- arrangement. Vi har de siste årene hatt et gjennomsnitt på 7000 besøkende og 
dette er en perfekt utstillingsplass for kommunen og næringen. Her får hele Sirdal vist seg frem og vist hva vi har å 
tilby. Vi har ikke oppgradert markedsmateriellet på ti år og det har vært svært lite markedsført de siste årene. Vi ser at 
for å øke inntektene ved arrangementet, trenger vi å oppgradere materiell, hjemmeside og ikke minst markedsføre Sirdal 
sine bedrifter og det flotte programmet Sirdalsdagane har. Med denne fornyingen av Sirdalsdagane, håper vi å skape 
mer blest om høsten i Sirdal.

Utarbeidelse av lokal brosjyre generell som kan benyttes over lenger tid

Timer knyttet til utarbeidelse av tekster og møter 200 timer a 600 kroner
120 000 kroner
Trykking av 10 000 eksemplarer 50 000 kroner
Utforming av brosjyre 50 000 kroner

Finansiering
Sirdalsferie 140 000 kroner
Sirdal kommune 80 000 kroner

De siste årene har vi hatt fem sider i Region Stavanger brosjyren om Sirdal, men dette har vi sett liten effekt av, siden 
vårt hovedmarked er lokalt. Som nevnt tidligere fokuserer Region Stavanger på internasjonale gjester. Vi har hatt stor 
etterspørsel etter en egen Sirdalsbrosjyre. Denne ønsker vi å lage for hele året og med generell informasjon om Sirdal, 
slik at denne kan benyttes over lenger tid. Derfor ønsker vi å gjøre en ekstra god «research» for brosjyren. Vi ønsker 
også en masse-distribusjon av denne brosjyren ut til vår lokal marked, for å få ut informasjon.

Finansieringen av hele markedsprosjektet

Vi ser på denne søknaden som en pakke og de forskjellige punktene utfyller hverandre. Med gjennomføring av dette vil 
Sirdal bli svært godt markedsført, mot primærmarkedet til Sirdal, som vi mener strekker seg fra Lyngdal til Rennesøy. 
Innen for dette geografiske området snakker vi om opp i mot 500 000 mennesker. Klarer Sirdal å nå ut til halvparten av 
disse, har vi dekt dette markedet eksepsjonelt godt. Dette mener vi at Sirdalsferie skal klare ved gjennomføring av disse 
punktene.
Vi ser på dette som et større markeds-fremstøt i 2014 og vil evaluere dette mot slutten av året.

Sirdalsferie 760 000 kroner
Sirdal kommune 406 000 kroner
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Del 2. Løypekjøring (Produktutvikling)

Sirdal har den siste tiden hatt en diskusjon om hvordan løypekjøringen skal organiseres. Her har Sirdalsferie tatt på seg 
en stor rolle i form av forskuttering av egenandel og administrering av løypekjøring og utvikling av løypenettet.

Vi mener at ved å ha et attraktivt og forutsigbart løypenett så vil vi kunne markedsføre dette bedre i fremtiden. 
Sirdalsferie mener også at det er på tide å se på selve løypenettet og hvordan dette kan endres for å gjøre det mer 
attraktivt for den generelle bruker og ikke minst for lokalbefolkningen. 

Sirdalsferie har også tatt på seg et stort økonomisk ansvar med å forskuttere næring, lokalbefolkning og hyttebrukere sin 
del av løpefinansieringen. Dette har kostet oss en hel del og det ser ikke ut som vi klarer å finansiere dette neste år, om 
vi ikke får en betydelig økning i innbetalingen fra brukere og næring. 
Dette blir en av de viktigste jobbene vi skal fortsette med og håper og tror at vi skal få til en økning i inntektene her. 
Men det går en del tid for å få brukerne til å omstille seg og til å betale for bruken av løyper, siden det er en fellesgode 
som alltid har vært gratis.

Når vi sa ja til å forskuttere løypene budsjetterte vi med 40 % av total kostnadene. Vi måtte da få inn 600 000 kroner før 
jul fra brukerne, men vi klarte å få inn 300 000 kroner, fra september til desember, som er en økning på 150 000 kroner 
fra fjoråret. Vi regnet med at det ville ta så mye tid, at vi ikke ville klare å få inn så mange andre inntekter første året, 
men fokuserte på løypekjøring. Dette har også tatt utrolig mye tid både av daglig leder og styremedlemmer.  

Det har blitt mye møter, med alt fra kommune, løypekjørere, grunneiere og brukere. Det har også blitt opprettet et eget 
løypeutvalg, som skal bistå til å bedre løypene og finne finansieringsløsninger. 
Resultatet var at kommunen gikk inn med 43 % av kostnadene som da resulterte i at Sirdalsferie fikk en ekstra regning 
på 300 000 kroner. Vi hadde som nevnt tidligere, trodd at vi skulle få inn mer penger til løypekjøring, men det har vist 
seg å gå ganske trått. Vi budsjetterer nå i år med frivillig innbetaling på 500 000 kroner for 2014, men som dere ser så 
er ikke det nok, da vi trenger over 900 000 kroner bare til å dekke egenandelen, som må til for å kjøre løypene. Her 
mangler vi altså 400 000 kroner som Sirdalsferie eventuelt må dekke.

Sirdal er avhengig av et bra løypetilbud. Om nødvendig må vi å se på en omlegging av løypenettet for å kunne få ned 
kostnadene med løypene. Vi har delt opp løypekjøring i to deler; 

Administrering og løypekjøring:  
Dette gjelder kun selve løypekjøringen, og møter knyttet til dette, samt alle arbeidstimer knyttet til telefoner og 
organisering av alt rundt løypene. Alle spørsmål om løypekjøring blir fortsatt rettet til Sirdalsferie, selv om dette 
egentlig ikke er vårt ansvar lenger.  Vi anslår at vi tidligere har jobbet over 100 timer dugnad for Sirdal kommune i året, 
knyttet til løypekjøring.

Omlegging og fremtidig organisering av selve løypenettet:
Her tenker vi at det vil være mulig å jobbe med å bedre løypene, finne løsninger som kan gi bedre traseer, få mer 
effektiv kjøring, skilter osv. Dette anser vi som et prosjekt som skal gå ut 2015 da dette tar tid å få implementert hos 
brukerne og håper Sirdal kommune kan være med å støtte dette prosjektet, der vi ser på løsninger som er nevnt over.
Dette er et tidkrevende tålmodighetsarbeid og vil etter våre estimater trenge 300 000 kroner å gjennomføre. Dette er 
også den perfekte anledning til å gjøre noe med dette da vi også skal ha rullering av kommunedelplanen de neste årene.

Administrering og løypekjøring 
Kostnader
900 000 kroner til løypekjøring
240 000 kroner i arbeid med løypekjøring (400 timer a 600 kroner)

Fordeling av kostnader
500 000 kroner fra brukere
640 000 kroner fra Sirdalsferie (400 000 kroner til selve kjøringen og 240 000 kroner gjennom arbeidstid)

Omlegging og fremtidig organisering av løypenettet
Kostnader fordelt på to år
300 000 kroner (500 timer a 600 kroner)

Fordeling av kostnader
150 000 kroner Sirdalsferie
150 000 kroner Sirdal Kommune (75 000 kroner i året)
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Del 3. Sirdalsdagene (Opprettholdelse av Produktet)

Sirdalsdagane er kommunens største kulturarrangement med 5000-8000 besøkende, og et av hovedproduktene som 
Sirdal har å tilby. Dette har nå vært et høydepunkt for mange i årevis og ikke minst for lokalbefolkningen som får vist 
frem sine produkter og denne nydelige dalen. Her kommer det 5000 sauer, vi har flotte konserter, arrangement for barn 
og mye mer. Vi har gjennom den første helgen i september fått til en folkefest som har pågått nå siden 1990.
Vi har det siste året også fått Sirdalsdagene til å gå med positive økonomiske tall, og ser derfor heller ikke at vi skal få 
noen ren støtte til arrangementet. Vi håper og tror at det fortsatt vil være en positiv drift av Sirdalsdagene og med dyktig 
ledelse, mener vi at dette vil fortsette. 
Sirdalsdagene er et arrangement som er drevet av lokalbefolkningen sammen med Sirdalsferie og det har vi tenkt å 
fortsette med. Vi vil også videreutvikle produktet og gjøre det enda bedre.
Sirdalsdagene er avhengig av fint vær, det har vist seg at vi kan få gode og dårlige år, men med å fortsette å utvikle 
arrangementet og gjøre det mindre vær avhengig så har det vist seg at det er mulig å komme bedre ut også økonomisk. 
Grunnen til at dette blir tatt med, er at vi ønsker å opprettholde underskudds-garantien som vi hadde i 2013, men ikke 
benyttet oss av. Denne vil gjøre det sikrere for Sirdalsdagene å opprettholdes fremover. Vi håper og tror at vi ikke skal 
trenge den, men ser på det som en værsikring i noen år til fremover. 
Vi vil også samtidig vise til det engasjementet som det er i Sirdal for disse dagene og sende en takk til alle dugnadsfolk 
som gjør denne folkefesten til en realitet

Så hva skal Sirdal Kommune bidra med:
Underskudds garanti på 200 000 kroner  
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Del 4. Fremtidige arrangement (produktutvikling og nyskapning)

Sirdalsferie har nå hatt Sirdalsdagene i mange år og det har vært en suksess i årevis. Vi tenker da at dette absolutt kan 
være noe vi kan videreutvikle. Vi har derfor et ønske om lage en liten arbeidsgruppe som går sammen for å lage en 
rapport og se på hva som kan være aktuelt å satse på videre. Målsetningen vår er å utvikle to eller flere arrangement 
over de neste årene. Det vi ikke ønsker å gjøre er å satse stort på noe som ikke er nøye gjennomtenkt. Derfor vil vi sette 
ned denne gruppen som fra august og frem til nyttår utreder og konkluderer med hva som kan være de beste 
alternativene å satse på.
Vi ser for oss at gruppen består av 4-5 personer, denne skal være sammensatt av forskjellige aktører som vi anser som 
kompetente for en slik gruppe. Vi har et mangfold av mennesker i denne dalen som kan være svært aktuelle til å sitte i 
en slik gruppe, samtidig som vi har utrolig mye kompetanse gjennom det vi alt har opparbeidet oss gjennom utviklingen 
av Sirdalsdagene. 
For å utdype litt hva vi tenker så har vi nå bare satt opp noen forslag til type arrangementer vi tenker oss:

Barnas dag på ski 
Singelfestival
Danseband festival
Topptur helg
Sommerkonsert 
Vinterkonsert
Følg Heibergs fotspor
Familiens vinterdag

Dette er bare noen av de idene som kan være aktuelle, derfor ønsker vi å få laget en rapport. Der vi skal finne aktuelle 
områder, gjøre undersøkelser på hva markedet ønsker, aktuelle arrangement, undersøke med grunneiere, lage budsjetter 
osv.
Vi vil på denne måten begynne med mange arrangement og jobbe ned mot 5-6, som vi i fremtiden kan utvikle og lage 
til like bra som Sirdalsdagene.
Vi håper også at vi skal kunne utvikle arrangement fordelt på de fleste årstider og i tillegg spre det ut over hele 
kommunen. Dette vil da komme frem av rapporten som vi ønsker å få laget.
Dette kommer til å kreve mye tid og arbeid av de aktuelle personene som skal delta og det vil koste en del å utvikle 
rapporten og håper vi at Sirdal kommune kan være med å støtte denne. Produktet vi kommer frem til, vil bli presentert i 
et folkemøte, ettersom vi anser arrangement som allemannseie. Det er derfor svært viktig å få lokalbefolkningen til å 
føle eierskap til arrangementene, slik vi har fått til med Sirdalsdagene.
Når rapporten er ferdig ser vi det som Sirdalsferie sin jobb å få denne satt ut i livet og være et styringsverktøy for 
fremtidige arrangementer i hele Sirdal. 

Kostnader knyttet til rapporten

Møter med utvalget (7 møter, 5 personer, 2 timer a 600 kroner) 42 000 kroner
Markedsundersøkelse i Lister 20 000 kroner
Markedsundersøkelse i Rogaland 20 000 kroner
Diverse møter med enkelt personer (10 møter, 2 personer, 2 timer a 600 kroner) 24 000 kroner
Skrive selve rapporten,( 2 personer, 40 timer a 600 kroner) 48 000 kroner
Sum 154 000 kroner

Finansiering av rapporten

Sirdalsferie 77 000 kroner
Sirdal Kommune 77 000 kroner

Vi håper med denne søknaden, at vi kan ha et godt samarbeid videre med Sirdal Kommune.

Med vennlig hilsen 

Daglig leder i Sirdalsferie

Linn Skåre
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Sirdal kommune

Tonstad Båtforening - Søknad om støtte til oppgradering/investering

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

7103/2014-2014/370 Øyvind Sjøtrø 26.05.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/72 Formannskapet 05.06.2014

14/51 Kommunestyret 19.06.2014

14/86 Formannskapet 19.06.2014

SØKER: Tonstad Båtforening  

Hjemmelsbakgrunn

Søknad fra Tonstad Båtforening mottatt 22/5 2014

Innledning

Navn: Tonstad Båtforening
Organisasjonsnummer: 991161732
Stiftelsesdato: 30.01.98
Registrert i enhetsreg. 14.05.07

Aksjekapital: 

Eiere:

Styre: Ivar Skreå
Ådne Lindø
Svein Petter Ousdal

Kontaktperson: Ådne Lindø

Søknad: Lån og/eller tilskudd i forbindelse med oppgradering av 
Tonstad Båthavn på inntil kr 570.000,-. (i ettertid presisert av 
Båtforeningen)
Dette fordelt som følger:
Generell oppgradering kr 70.000,-
Oppgradering nye utriggere kr 500.000,-

         
Dagens engasjement i
Sirdalsvekst KF 0,-
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I 1998 fikk Tonstad Båtforening kr 272.000,- i tilskudd og kr 
420.000,- i lån.

(Til brygge/småbåthavn i Haughom ble det i 2010 gitt tilskudd 
på inntil kr 310.000,-)

Forhold til reglement 
bagatellmessig støtte: Lån og/eller tilskudd på inntil kr 570.000,- ligger innenfor 

rammen for bagatellmessig støttet.

I tillegg betraktes ikke Tonstad Båtforening som et foretak i 
vanlig forstand.

      Regnskap 2013

      Sum inntekter kr. 58.425,-
      Sum utgifter kr. 12.749,-
      Resultat kr. 45.676,-

      På konto kr. 72.768,-       
     
      

      Saksopplysninger/søknad

Tonstad Båtforening har vært i drift i flere år, og foreningen er viktig element i det 
«sirdalske foreningsliv». Foreningen er aktiv, og den legger til rette for båtlivets gleder på  
Sirdalsvannet fortrinnsvis for lokale innbyggere. I forbindelse med Triangelsamarbeidet 
på Sirdals/Lundevannet er båthavnen særdeles viktig.

Båthavnen er, som båthavner flest, utsatt for vær og vind, og den trenger 
oppgradering/vedlikehold. Utriggerne som ble montert i 1998 er svake, og ved to 
anledninger er det blitt skade på utriggere og 4 – 5 båter.
Foreningen har ca. 40 medlemmer, foreningens arbeid har betydning for flere enn kun 
foreningens medlemmer.  Medlemmene utfører betydelig dugnadsarbeid. I denne saken er 
dugnadsarbeidet stipulert til kr 100.000,-.

Utbedring/investering
Skifte /reparere feste som holder bryggene på plass kr 150.000,-
Oppgradering utriggere kr 500.000,-
Arbeid kr 100.000,-
Totalt kr 750.000,-
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Finansiering
Egeninnsats kr 100.000,-
Egne midler kr   80.000,-.
Tilskudd/lån Sirdal kommune kr 570.000,-
Totalt kr 750.000,-

     Vurdering

Tonstad Båtforening driver et positivt og godt arbeid. Foreningen er, som mange andre 
foreninger, tuftet på dugnad og innsats til lokalsamfunnets beste.
Det å drive en båtforening krever både innsats, vedlikehold og kapital. I denne 
sammenheng kapital til oppgradering/nyinvestering. Det er ingen som skal lønnes her, det 
er dugnadsarbeid, og det har betydning ut over kun foreningen som sådan.

Da dette ikke er en bedrift/et foretak som driver på forretningsmessig basis, og heller ikke 
representerer arbeidsplass(er) blir det vanskelig å kanalisere denne søknaden gjennom 
Sirdalsvekst KF. Rett nok hadde Tonstad Båtforening i sin tid et lån i Sirdalsvekst KF, et 
lån som i dag er innfridd. Og rett nok har en annen form for forening (Sirdal Fjellgolf AS)
engasjement i Sirdalsvekst KF, men vårt engasjement med Sirdal Fjellgolf AS ble etablert 
da fjellgolfklubben mer var å betrakte som forretningsdrift m/ansatt(e).

Ut over dette har Sirdalsvekst KF ikke engasjert seg i lag/foreninger.

Rådmannen konkluderer derfor med at dette er en sak for det strategiske næringsfondet.
Årsbudsjettet for strategisk del er kr 400.000,-. Noe av dette er anvendt.

Det er imidlertid mulig å tilleggsbevilge midler, evt. ta dette over flere år. Rådmannen 
kommer tilbake til dette punktet i sin innstilling.

Tonstad Båtforening søker om tilskudd og/eller lån. Rådmannen er av den formening at et 
evt. bidrag fra Sirdal kommune bør ha en større del av låneelementet i seg enn tilskudd.
Et lån på f.eks. kr 600.000,- til 3% rente vil innebære rentekost på kr 18.000,-. Dette har 
Tonstad Båtforening kapasitet til. Hvor mye avdrag man kunne betjene vil kanskje 
variere fra år til år, men kr 20.-30.000,- bør være mulig. Rådmannen er imidlertid 
innforstått med at dette ville blitt et meget langsiktig lån. Likevel bør et evt. lån utgjøre 
mer enn et evt. tilskudd.

Konklusjon

Ut fra ovennevnte innstiller rådmannen positivt, og med en fordeling mellom tilskudd og 
lån på kr 400.000,- i lån, og kr 170.000,- i tilskudd. Ideelt sett burde Tonstad Båtforening 
selv «lagt mer i potten», men foreningen går inn med det den har, i form av egne midler 
og en betydelig dugnadsinnsats.

Forslag til vedtak
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I forbindelse med oppgradering/investering innvilges Tonstad Båtforening:

1. Tilskudd kr. 170.000,-.
2. Lån kr. 400.000,-.
3. Tilskudd og lån utbetales mot dokumentasjon i form av fakturakopier.
4. Tilskudd og lån utbetales med 50% i 2014 og resterende 50% i 2015.
5. Lånet løper til rentesats pt. 3%, tilbakebetales over inntil 20 år, og utbetales via 

Sirdalsvekst KF, ved at foretaket overføres kr 400.000,-.
6. Det er en forutsetning at prosjektet er fullfinansiert.
7. Krav om utbetaling må fremmes innen 2 år etter at tilsagn er gitt.

Beløpene bevilges fra Strategisk del. Årsbudsjett er kr 400.000,- Det er hittil i år brukt kr 
100.000,- av denne budsjettposten.
8.
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2014 – PS 14/72

Behandling
Jonny Liland AP var inhabil og fratrådte. Ingen varamedlem møtte i saken.

Forslag fra Glenn O Josdal AP:
Saken utsettes.

Votering
Forslag fra Glenn O Josdal AP ble enstemmig vedtatt. (4 stemmer)

Formannskapets tilråding

Saken utsettes.
9.
10.

John Birkeland Øyvind Sjøtrø
Konst.rådmann Nærings- og utviklingssjef

Parter i saken
Tonstad båtforening v/Ådne Lindø Spansvollen 4 4440 TONSTAD

Vedlegg
1 Tonstad Båtforening - Søknad om støtte.
2 Søknad fra Tonstad Båtforening -

tilleggsopplysninger
3 Tilleggsopplysninger vedr. sak "Søknad 

fra Tonstad Båtforening"
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Tonstad Båtforening
v/Aadne Lindø
Spansvollen 4
4440 Tonstad
e-post: aadlind@online.no

Sirdal Kommune
v/næringssjef Øyvind Sjøtrø
Tonstadvegen 26
4440 Tonstad Tonstad 30 april 2014

SØKNAD OM STØTTE TIL UTBEDRING OG OPPGRADERING AV
TONSTAD BÅTHAVN.

Tonstad Båtforening ble stiftet i 1998. Etter så mange år har vær og vind slitt på bryggene og 
vi ser nå at det trengs en utbedring av havna. Vi har konstantert at flere av festene som holder 
bryggene på plass er ødelagte og må erstattes. I denne forbindelse har vi innhentet anbud fra 
Telebryggen A/S. Tilbudet for dette arbeidet er på kr 150 000.
Dette tilbudet har vi akseptert og utbedringsarbeidet skal starte i juni 2014.

Utriggerne som ble montert i 1998 er for svake i forhold til vær og vind.
Det er ved to anledninger blitt store skader på utriggere og 4-5 båter. 
Over år er flere av utriggerne blitt reparert, og vi er kommet til den erkjennelse 
at disse må skiftes.

I fra båthavna ble etablert i 1998 har dette vært et godt fritidstilbud til Sirdalens befolkning.
I forbindelse med etableringen av Triangelsamarbeidet på Sirdal/Lundevatnet er båthavna på 
Tonstad særs viktig.

Til utbedringsarbeidet har vi en egenkapital på kr 80000 til disposisjon.
Vi tillater oss med dette å søke om resterende utbedringsmidler til Tonstad Båthavn 
på kr 70000.

Vi tillater oss også å søke om oppgraderingsmidler på kr 570000 til nye utriggere. 
Vi håper at disse oppgraderingsmidler kan gis som tilskudd eller eventuelt som lån. 
Alt arbeid i forbindelse med oppgraderingen vil bli utført på dugnad av foreningens 
medlemmer. Vi har fått tilbud på dette arbeidet som er kalkulert til kr 100000.

Vi håper på en velvillig behandling av søknaden.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen styret i Tonstad Båtforening.
Aadne Lindø
Ivar Skreå
Svein Petter Ousdal
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Tilleggsopplysninger vedr. sak «Søknad fra Tonstad Båtforening» 

Foreningen har gitt følgende informasjon:

1. Pr. i dag er det 3 ledige plasser.

Man har også 7 plasser som kan disponeres midlertidig.

Foreningen vil gjøre det en kan for å skaffe plass til alle som ønsker det.

2. Det er pr. i dag 3 stk. gjesteplasser i havnen. Ved ny utrigger vil man kunne tilby en fjerde 

gjesteplass. Dette for å gjøre Sirdalsvannet mer tilgjengelig også for andre.

Medlemskapet i foreningen kan (i følge vedtektene) overføres i rett linje opp/ned  

søsken/foreldre.

Det kreves ikke noe depositum, men medlemmene er innforstått med at medlemsavgift/leie av 

båtplass må økes.

3. Andre bidragsytere enn Sirdal kommune?

Båtforeningen opplyser at de allerede har fått svært mye støtte og hjelp fra Sira Kvina. Bl.a. 

verktøy, utstyr, vært behjelpelig med reparasjoner, sveising, transport, anlagt parkeringsplass og 

ryddet område. Båtforeningen er på det grunnlag reservert mht. å be kraftselskapet om 

ytterligere støtte i denne omgang.

Tonstad, 9/6-14

Øyvind Sjøtrø
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Tilleggsopplysninger vedr. sak «Søknad fra Tonstad Båtforening» 

Foreningen har gitt følgende informasjon:

1. Pr. i dag er det 3 ledige plasser.
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Foreningen vil gjøre det en kan for å skaffe plass til alle som ønsker det.

2. Det er pr. i dag 3 stk. gjesteplasser i havnen. Ved ny utrigger vil man kunne tilby en fjerde 

gjesteplass. Dette for å gjøre Sirdalsvannet mer tilgjengelig også for andre.

Medlemskapet i foreningen kan (i følge vedtektene) overføres i rett linje opp/ned  

søsken/foreldre.

Det kreves ikke noe depositum, men medlemmene er innforstått med at medlemsavgift/leie av 

båtplass må økes.

3. Andre bidragsytere enn Sirdal kommune?

Båtforeningen opplyser at de allerede har fått svært mye støtte og hjelp fra Sira Kvina. Bl.a. 

verktøy, utstyr, vært behjelpelig med reparasjoner, sveising, transport, anlagt parkeringsplass og 

ryddet område. Båtforeningen er på det grunnlag reservert mht. å be kraftselskapet om 

ytterligere støtte i denne omgang.

Tonstad, 9/6-14

Øyvind Sjøtrø
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Sirdal kommune

Invitasjon til eierskap Konsesjonskraft IKS

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

7162/2014-2012/628 Arne Eiken 26.05.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/75 Formannskapet 05.06.2014

14/52 Kommunestyret 19.06.2014

Bakgrunn
Sirdal kommune har til nå forvaltet sin konsesjonskraft på egen hånd. Hovedtrekkene i 
kommunens konsesjonskraftvirksomhet har vært:

 9,6 Gwh til husholdningskunder i Sirdal kommune
 21,8 Gwh til næringskunder i kommunen (inkl. kommunens egne bygg)
 23,1 Gwh omsatt i markedet
 173 Gwh til Eramet smelteverk

Kommunen kan vise til gode resultater for kraftforvaltningen. Fra 01.07.2014 vil det bli noen
endringer i forvaltningen. Den gamle avtalen med Eramet blir avløst av en ny avtale. I korte 
trekk vil endringen være at Eramet vil kjøpe kraften fra kommunen til avtalt pris, i stedet for 
å betale en kompensasjon. Sirdal disponerer inntil alminnelig forsyning i kommunen, og kan 
velge hvilke anlegg som vi ønsker ta ut kraften, og hvor vi vil omsette denne. Kraften utover 
alminnelig forsyning disponeres av Vest-Agder fylkeskommune.

Kraften omsettes i et felles europeisk marked, og prisen påvirkes av en rekke faktorer. I 
tillegg til tilbud/etterspørsel, vil valutakurs, priser på alternativ energi, co2 kvoter og 
klimatiske forhold ha stor innvirkning på prisen. Som en aktør i kraftmarkedet er det en stor 
fordel å både ha et langsiktig perspektiv på krafthandelen og et stort volum. Mens Sirdal 
kommune har foretatt kraftforvaltning i egen regi, har øvrige kommuner i Vest-Agder samt 
fylkeskommunen samarbeidet i det som kalles Sørlandsgruppen om forvaltningen. 
Kommunene i Aust-Agder har hatt en egen modell med et eget IKS som forvalter all 
konsesjonskraft på vegne av eierkommunene.

Senhøsten 2013 ble Sørlandsgruppen kontaktet av Konsesjonskraftfondet i Aust-Agder IKS 
(nå: Konsesjonskraft IKS - KIKS) om det det kunne være interesse for 
kommunene/fylkeskommunen i Vest-Agder om å gå inn som eiere i deres selskap. KIKS 
ville da ivareta alle rettigheter/plikter knyttet til konsesjonskraft på vegne av den enkelte.  

I tillegg til representasjon fra Sørlandsgruppen (politisk og administrativt), har ordfører i 
Sirdal kommune deltatt i ulike drøftinger med administrasjonen og styret i KIKS våren 2014. 
Styret i KIKS fattet i møte 13.5.14 vedtak om å sende en invitasjon til aktuelle kommuner i 
Vest-Agder/fylkeskommunen basert på gitte forutsetninger, og oversendelsesbrev/forslag til 
selskapsavtale følger vedlagt.

Siden kontakten fra KIKS ble mottatt og dit vi er i dag, har det vært jobbet mot en ambisiøs 
fremdriftsplan, som medfører at samtlige av dagens og eventuelt nye eiere måtte ta stilling til 
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den nye selskapsavtalen før 1. juli 2014. Administrasjonen i KIKS ønsker å gjøre en seriøs 
jobb utover høsten 2014 ift. sikring og forvaltning av den nye kraften som eventuelt skulle 
komme fra 1.1. 2015. Selskapet har tilknyttet seg Markedskraft i Arendal til å bistå seg med 
løpende sikringshandler 3 år frem i tid, og valutasikrer alle handler fortløpende. Dette gir 
løpende forutsigbarhet for eiere på inntektssiden. 

Nærmere beskrivelse av KIKS, de prosesser som ligger bak årsaken til invitasjonen til å ta 
inn nye eiere i selskapet, og endelig hvorfor de ønsker å samarbeide med Vest-Agder
fylkeskommune og kommunene i fylket fremkommer i vedlagte oversendelsesbrev. 

Siden Sirdal, Kvinesdal og fylkeskommunen har inngått leveranseavtaler med Eramet AS 
(tidligere Tinfos) i Kvinesdal fra 1. juli 2014, er det nødvendig å etablere en egen 
tilleggsavtale mellom disse og KIKS som klargjør hvilke volumer som ikke skal inngå i 
KIKS så lenge disse avtalene løper. Samlet utgjør disse leveransene til Eramet AS 230 GWh 
per år. På det tidspunkt disse leveranseavtaler utløper, endelig 30.6.24, vil aktuelt volum 
inngå i forvaltningen til KIKS fra den enkelte.

Det er videre behov for å klargjøre at uttak fra Sira-Kvina skal fra 2015 være basert på NVE 
sitt vedtak fra 2003. Dette vedtaket er blitt påanket, og man venter fortsatt på utfallet av 
ankebehandlingen. Uttaket fra 2015 vil være akonto inntil endelig vedtak foreligger, hvor det 
vil skje et finansielt etteroppgjør blant de berørte.  

Hovedregelen ved fordeling av konsesjonskraft er at kommunen disponerer kraft tilsvarende 
alminnelig forsyning i kommunen og fylkeskommunen disponerer det overskytende. I 
forbindelse med en eventuell deltakelse i KIKS har kommunen fått tilbud om å disponere
5 % av den såkalte overskuddskraften. Med dagens alminnelige forsyning og forventet samlet 
volum, vil kommunen få tildelt ytterligere 9,3 GWh. Inntektene fra den nye kraften skal gå til 
å finansiere tiltakene i samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og kommunen.

For de andre kommunene er eierandelen i KIKS fastlagt. Kommunen vil få eierandel i 
henhold til hvor stor andel av samlet volum som tillegges fondet. En av forutsetningene for å 
bli med i KIKS er at det såkalte Erametvolumet holdes utenom. Eierandelen til Sirdal 
kommune vil dermed bli liten de første årene. 

Sirdalstariffen
Sirdal kommune har ordning med egne tariffer til lokalt næringsliv og egne innbyggere. En 
overgang til KIKS skal ikke føre til endringer i denne ordningen.

Vurdering
Konsesjonskraft er et komplisert fagområde. På den ene siden handler det om å optimalisere 
markedsverdien av kraften kommunen har disponibel. På den andre siden er det viktig å 
ivareta rettighetene, slik at kommunen til en hver tid har riktig volum til riktig pris.
Det er en rekke forhold som må vurderes i foreliggende sak.

Om kommunen skal inn i KIKS vil måtte vurderes i forhold til kommunens egne interesser. 
Men en må også tillegge betydning at regionen sterkt ønsker vår deltakelse.

Konsesjonskraftfondet har over tid vist seg å være et kompetent miljø innen sitt fagfelt, og er 
et eksempel på at det er mulig å få til denne type fagmiljø i distriktene. Med den nært 
forestående kommunereformen ventes en sentralisering, og deltakelsen i KIKS vil bidra til at 
en større del av verdien til kraften blir igjen der den produseres. Dette må veies opp mot den 
sårbarheten et mindre fagmiljø utgjør.
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Fondets ekspandering mot vest vil imidlertid nærmest doble volumet, og vil gjøre at 
fagmiljøet kan styrkes ytterligere. En av forutsetningene for at kommunene i vest er 
velkommen inn i fondet, er at alle velger å gå inn i fondet.

Når det gjelder kommunens egeninteresser, må en deltakelse i konsesjonskraftfondet ses opp 
mot alternativer. I forhold til omsetning av kraften er det flere alternativer. Hvis kommunen 
skal omsette kraften i egen regi, vil det være naturlig å be Kommunekraft AS om bistand til å 
utarbeide og gjennomføre en anbudskonkurranse om forvaltning av kraften. Det bør i forkant 
utarbeides en strategi som viser hvilken risiko kommunen ønsker i sin forvaltning. 
Rådmannen har gjort noen sonderinger i forhold til ulike omsetningsalternativer og kostnader 
knyttet til dette. Like viktig som å sikre høy markedspris, vil det være å sikre lav 
innkjøpspris. For konsesjonskraft er det i hovedtrekk to regimer som gjelder:

1. Individuell selvkost som regnes ut per kraftverk 
2. OED prisen som fastsettes årlig av Olje- og Energidirektoratet. 

For Sirdal sin del er bildet slik at Agder energi kjøpes til OED pris, mens all konsesjonskraft i 
Sira Kvina er beregnet etter selvkost. Alle kommunene som mottar konsesjonskraft fra Sira 
Kvina betaler samme pris. Når det gjelder samlet volum disponerer kommunen «kun» i
underkant av 30%, og eventuelle nye volumer vil i hovedsak tilfalle fylkeskommunen.

Som omtalt tidligere vil det bli en ny fordelingsavtale av overskuddskraften hvis kommunene 
i Vest-Agder går inn i KIKS. Verdien av det nye volumet vil være betydelig, og selv med 
dagens lave strømpris vil den årlige verdien være om lag kr 1,4 mill. (netto).
I forslag til ny selskapsavtale er Sirdal satt opp med en eierandel på1,09 %. Dette gjør 
kommunen til den 14. største eieren i fondet. Etter at Erametavtalene utløper vil Kvinesdal 
gå inn som den fjerde største eieren, mens Sirdal vil bli den femte største.

Konklusjon
Som saken viser, er det mange vurderinger å ta i forhold til om kommunen bør gå inn i KIKS. 
Ingen kan garantere at KIKS vil gi høyere strømpris over tid enn andre forvaltere. Vi ser også 
at forvaltningskostnadene ligger høyere enn alternative løsninger har. En deltakelse i KIKS
vil gi kommunen tilgang på et kompetansemiljø, som i tillegg til omsetning av kraft har god 
kunnskap om de juridiske forholdene knyttet til forvaltning av denne ressursen. KIKS har et 
bevisst forhold til å håndtere risikoen i egen virksomhet. Sirdal kommune vil få en ny 
fordelingsavtale med fylkeskommunen, og vil derfor få tilgang til mer kraft. Denne avtalen 
må anses som meget god. Basert på dagens prisforventninger og økt volum, vil forventet 
verdi av konsesjonskraften bli større ved at Sirdal kommune deltar i KIKS
Rådmannen vil derfor ut fra en samlet vurdering tilrå en slik løsning.

Forslag til vedtak

Sirdal kommune går inn som deltaker i Konsesjonskraft IKS. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2014 PS 14/75

Behandling
Rådmannens innstilling ble tilrådt med 4 mot 1 (BU) stemme.

Formannskapets tilråding
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Sirdal kommune går inn som deltaker i Konsesjonskraft IKS. 

John Birkeland Arne Eiken
Konst.rådmann Økonomisjef

Parter i saken

Vedlegg
1 Oversending av selskapsavtale for behandling i 

kommunestyre og fylkesting
2 Møteprotokoll frå styremøtet 13.5.14
3 Endring i vedlegg i tidlegare oversendt sak
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Postadresse: Telefon: Mobiltlf: Telefaks: Epost:
4747 Valle 37 93 75 26 99 38 66 30 37 93 75 15 post@kaaiks.no
Organisasjonsnr:  971 330 937
Bankgiro:       8111.05.25273

Sjå adresseliste

  

Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato:
2014/3-10 Anne Liv Lidtveit 19.05.2014

 37937526
Anne.liv.lidtveit@kaaiks.no

Oversending av selskapsavtale for behandling i kommunestyre og fylkesting  

I 2014 har Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS hatt ein prosess gåande med revidering og 
forlenging av selskapsavtalen. Dette blei vedtatt på representantskapsmøtet i desember 2013, og 
inkluderte då ein tidsfrist som innebar ferdig behandling innan 1. juli 2014. Denne prosessen er vi 
nå i sluttfasen av, og eigarane har fått selskapsavtalen til behandling. 

På representantskapsmøtet i desember 2013 blei det også vedtatt at styret skulle arbeide med 
mulege nye eigarar frå Vest-Agder. Dette gjeld ti kommunar med konsesjonskraft og 
fylkeskommunen. Alle kommunane og fylkeskommunen vil nå gjennom ein selskapsavtale få eit 
tilbod om deltaking i selskapet, som alle må vedta for at Konsesjonskraft IKS skal utvide talet på 
deltakarar. Det er altså prinsippet alle eller ingen som gjeld. 

Den endelege fordelinga mellom Sirdal kommune og Vest-Agder fylkeskommune når det gjeld 
kvantum i Eramet-avtalen, er ikkje fastsett. Dette betyr at vi veit det totale kvantumet i selskapet, 
men ikkje den endelege eigardelen mellom desse to deltakarane. Det er viktig å presisere at det 
ikkje vil endre eigardelen til nokre av dei andre kommunane. 

I dette oversendingsbrevet søker administrasjonen i Konsesjonskraftfondet å bidra til at behandlinga 
i kommunane og i fylkestinget skal bli noko enklare. Det har vore ein krevjande prosess, med arbeid 
fram til mållinja, og vel så det. Det er heilt nødvendig med ei avklaring nå slik at arbeidet med 
sikring av kraftvolum for 2015 kjem i gong før leveringsåret. Derfor må vi ha svar innan 1. juli 
2014. 

Kva er Konsesjonskraft IKS? 
I Aust-Agder har det heilt sidan 1984 vore eit samarbeid mellom kommunane og fylkeskommunen 
om forvaltninga av konsesjonskraftrettane. Namnet Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS er 
vedtatt endra til Konsesjonskraft IKS. Dette nye namnet er ikkje berre enklare å bruke med tanke på 
presentasjonar og liknande, men det er også feil å kalle selskapet eit fond, då dette ikkje er tilfellet. 
Vidare er det også nødvendig med namneendring dersom ein skal ha fleire deltakarar frå andre 
fylke med i selskapet. 
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Side 2

Dei seinare åra har drifta av selskapet stadig utvikla seg. Tidlegare var administrasjonen ei 
deltidsstilling, nå er det 2,5 årsverk, og vi håpar på ytterlegare utviding på sikt. 

Gjennom presentasjonar på ulike møte i løpet av våren har administrasjonen presentert kva vi 
jobbar med og resultata vi har oppnådd. Slagordet vårt er «vaktar rettane og tek var på verdien». 
Dette inneber at vi vaktar konsesjonskraftrettane mellom anna gjennom å sjå til at det blir levert 
konsesjonskraft frå fyrste dag i nye anlegg, at det blir levert konsesjonskraft sjølv om konsesjonen 
er gitt etter vannressurslova, og at det blir inngått avtale om akonto leveranse fram til NVE har 
fastsett endeleg kvantum. På den måten sikrar vi at kommunane får dei inntektene dei har krav på 
frå fyrste dag. 

Vidare tek vi vare på verdien. Då forvaltar vi konsesjonskrafta på best muleg måte gjennom 
prissikringar over tre eller fem år, samstundes som vi valutasikrar. Vidare har vi sett av inntekter 
slik at eventuelle uforutsette utgifter ikkje skal bli ei ekstrarekning til kommunane, men at pengane 
står på kommunevise kontoar i rekneskapet. Dette har vore gode pengar å ha ved til dømes 
avviksoppgjer, rettssaker og nå er det også vedtatt å bruke noko av pengane dersom inntektene går 
betydeleg ned, for å jamne ut inntektssvikten. 

Vi er i kraftmarknaden kvar dag, saman med forvaltaren vår Markedskraft. Vi sikrar kraft, per i dag 
med ein sikringshorisont på tre år, og valutasikrar samstundes. I tillegg har vi også starta med 
trading, noko som vil gjere oss stadig betre på marknaden og på den måten også betre på 
sikringshandlar. Det er sikringshandlane som er det viktigaste – vi skal sikre deltakarane gode og 
påreknelege inntekter. 

Besøk gjerne heimesida vår www.kaaiks.no, der finn de muleg annan informasjon. 

Eramet-avtalane og tilleggsavtale 
Som deltakar i selskapet overlet kommunane og fylkeskommunen all konsesjonskraft til 
Konsesjonskraft IKS. Dette kjem fram av selskapsavtalen § 2. Det er likevel slik at Kvinesdal 
kommune, og Sirdal kommune og Vest-Agder fylkeskommune har eigne avtalar med 
industribedrifta Eramet om levering av kraft. Desse avtalane gjeld til høvesvis 31.12.2022 og 
30.6.2024. Desse to avtalane blir respektert fullt ut fram til utløp, men det blir laga ein tilleggsavtale
om fordelinga av kraftkvantum fram til utløp av avtalane. Denne tilleggsavtalen blir inngått før 
behandling i kommunestyre/ fylkesting, og omfattar i tillegg til Eramet-avtalane, også to forhold 
knytt til Sira-Kvina og muleg endring av kraftvolum der. 

Behandling i kommunestyre og fylkesting
For Vest-Agder fylkeskommune og konsesjonskraftkommunane i Vest-Agder er det ei sak som skal 
til behandling:

1) Vedtak av samarbeid med Konsesjonskraft IKS om forvaltning av konsesjonskraft, og med 

det bli deltakar i Konsesjonskraft IKS gjennom å vedta selskapsavtale gjeldande frå 

1.7.2014 – 31.12.2029. 

Ein visar til styret i Konsesjonskraftfondet si avgjerd i sak 23/14 i møteprotokollen. Med bakgrunn i 
denne er det laga eit endeleg framlegg til selskapsavtale. Eksisterande deltakarar i  Aust-Agder har 
nå fått saka til behandling, det vil seie at alle deltakarane må vedta denne selskapsavtalen for at ei 
utviding mot Vest-Agder er aktuelt. På grunn av tidsaspektet må ein derimot legge opp til 
behandling i Vest-Agder samtidig. 

I det fylgjande vil det framkome forslag til tilråding, det vil innehalde noko om bakgrunnen for saka 
og ei forklaring på kvifor saka treng avklaring nå. Dette håpar vi skal vere med på å lette prosessen 
ute i kommunestyra og i fylkestinget. 
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1) Vedtak av samarbeid med Konsesjonskraft IKS om forvaltning av konsesjonskraft, og 

med det bli deltakar i Konsesjonskraft IKS gjennom å vedta selskapsavtale gjeldande 

frå 1.7.2014 – 31.12.2029. 

Ein oversender selskapsavtalen som eit tilbod til Vest-Agder om samarbeid og deltaking i 
Konsesjonskraft IKS

Tilråding til vedtak hos nye deltakarar i Vest-Agder:
X kommune vedtek selskapsavtalen for Konsesjonskraft IKS i samsvar med framlegg dagsett 
15.5.2014 for perioden 1.7.2014 – 31.12.2029 

Bakgrunn:
I representantskapsmøte på Hovden 13.12.2013 fekk styret i oppgåve å arbeide for å utvide 
samarbeidet til å inkludere Vest-Agder.  Då var det gjennomført eit orienteringsmøte 23.10.2013 på 
kommunehuset i Valle saman med representantar for Vest-Agder fylkeskommune og 
konsesjonskraftkommunane.

I 2014 har det vore gjennomført følgjande drøftings- og tingingsmøte: Fyrst 17. januar på Revsnes 
for å avklare fundamentet og prinsippa for eit mogeleg samarbeid. Den 25. februar på Revsnes for å 
klargjere dette ytterlegare og den 28. februar på Hotell Norge for å drøfte kva for framdrift som var 
naudsynt for å få samarbeidet operativt inneverande år.

Kvifor samarbeide:
Konsesjonskraft IKS tilbyr ei intensiv finansiell forvaltning av konsesjonskrafta og er  ei verksemd 
med brei fagleg kompetanse og med dokumenterte økonomiske resultat.

Konsesjonskraft IKS har og dokumentert resultat i arbeidet med å vakte  rettane, og vil med 
utvidinga få ei auka politisk slagkraft innanfor konsesjonskraft, vasskraft og vasskraftutbygging.

Dersom det skulle vere ønskjeleg stiller administrasjonen opp med orienteringar så langt det er 
muleg. Ta kontakt med underteikna, så finn vi nok ei løysing. 

Med helsing

Anne Liv Lidtveit
konstituert dagleg leiar

Vedlegg:
1) Møteprotokoll frå styremøtet 13.5.14

2) Framlegg til selskapsavtale Konsesjonskraft IKS – heile Agder

Adresseliste:
Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO
Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD
Hægebostad kommune Birkeland 4595 TINGVATN
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Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S
Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL
Lindesnes kommune Postboks 183 4524 LINDESNES
Marmardal kommune Marnardal rådhus 4534 MARNARDAL
Sirdal kommune 4440 TONSTAD
Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S
Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL
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Møteprotokoll
KAAIKS - Styret

Møtestad: Fylkeshuset i Arendal
Dato: 13.05.2014
Tid: 15:00

Faste medlemer som møtte:

Namn Funksjon Representerer
Bjørgulv Sverdrup Lund Leder
Gro Anita Mykjåland Nestleder
Arne Austenå Medlem
Mari Mykland Medlem
Jon Rolf Næss Medlem

Varamedlemer som møtte:

Namn Møtte for Representerer
Kjell Skarheim

Frå administrasjonen møtte:

Namn Stilling
Arne Tronsen Dagleg leiar
Glenn Qvam Håkonsen Rådgjevar
Anne Liv Lidtveit Rådgjevar

Andre som møtte:

Namn Funksjon
Bent Sørensen Controller
Reidar Saga Leiar representantskapet (frå 15.30)

Godkjenning av innkalling og sakliste:
Ingen merknader 

Gro-Anita Mykjåland og Jon Rolf Næss var med på telefon, og deltok derfor ikkje i 
røystingane.

Valle, 15.5.2014

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

---------------------------------- ----------------------------------
----------------------------------
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Saksnr Innhold

PS 22/14 Utkast til selskapsavtale Konsesjonskraft IKS Aust-Agder for 
perioden 1/7 2014-31/12 2029

PS 23/14 Utkast til selskapsavtale Konsesjonskraft IKS Agder for perioden 1/7 
2014-21/12 2029

PS 22/14 Utkast til selskapsavtale Konsesjonskraft IKS 
Aust-Agder for perioden 1/7 2014-31/12 2029

Dagleg leiar tilrår:
Styret tilrår eigarane av Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS å vedtake revidert 
selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS for perioden 1/7 2014-31/12 2029.

Saksprotokoll i KAAIKS - Styret - 13.05.2014 

Handsaming:
Tilrådinga blei samrøystes vedtatt

Vedtak:
Styret tilrår eigarane av Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS å vedtake revidert selskapsavtale 
for Konsesjonskraft IKS for perioden 1/7 2014-31/12 2029.

PS 23/14 Utkast til selskapsavtale Konsesjonskraft IKS 
Agder for perioden 1/7 2014-21/12 2029

Dagleg leiar tilrår:

1) Med bakgrunn i vedtak i representantskapet for Konsesjonskraftfondet for Aust-
Agder IKS den 13/12 2013 får Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Åseral, Hægebostad,
Audnedal, Lindesnes, Marnardal, Vennesla og Kristiansand kommunar og Vest-
Agder fylkeskommune tilbod om å bli medeigarar i Konsesjonskraft IKS i samsvar 
med vedlagte utkast til selskapsavtale.

Tilbodet er fremja med atterhald av godkjenning av alle noverande eigarar. Tilbodet 
er gjeve under føresetnad av at alle kommunar og Vest-Agder fylkeskommune takkar 
ja. 

Tilbodet er og gjeve under føresetnad av at det vert inngått tilfredsstillande 
tilleggsavtale med Sirdal og Kvinesdal kommunar og Vest-Agder fylkeskommune om 
praktiseringa av Eramet-avtalene og konsesjonskraftvolum frå Sira-Kvina 
kraftselskap.

Dagleg leiar får fullmakt til å inngå denne tilleggsavtalen.

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS treng svar på dette tilbodet innan 1/7 
2014.

2) Styret tilrår  eigarane av Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS å vedtake 
endringar i §§ 2,5,6,12 og 14 i selskapsavtalen for Konsesjonskraft IKS for perioden 
1/7 2014-31/12 2029, jfr. vedlagte utkast til selskapsavtale.
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Saksprotokoll i KAAIKS - Styret - 13.05.2014 

Handsaming:
Tilrådinga blei samrøystes vedtatt

Vedtak:
1) Med bakgrunn i vedtak i representantskapet for Konsesjonskraftfondet for Aust-

Agder IKS den 13/12 2013 får Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Åseral, Hægebostad,
Audnedal, Lindesnes, Marnardal, Vennesla og Kristiansand kommunar og Vest-
Agder fylkeskommune tilbod om å bli medeigarar i Konsesjonskraft IKS i samsvar 
med vedlagte utkast til selskapsavtale. 

Tilbodet er fremja med atterhald av godkjenning av alle noverande eigarar. Tilbodet 
er gjeve under føresetnad av at alle kommunar og Vest-Agder fylkeskommune takkar 
ja. 

Tilbodet er og gjeve under føresetnad av at det vert inngått tilfredsstillande 
tilleggsavtale med Sirdal og Kvinesdal kommunar og Vest-Agder fylkeskommune om 
praktiseringa av Eramet-avtalene og konsesjonskraftvolum frå Sira-Kvina 
kraftselskap.

Dagleg leiar får fullmakt til å inngå denne tilleggsavtalen.

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS treng svar på dette tilbodet innan 1/7 
2014.

2) Styret tilrår  eigarane av Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS å vedtake 
endringar i §§ 2,5,6,12 og 14 i selskapsavtalen for Konsesjonskraft IKS for perioden 
1/7 2014-31/12 2029, jfr. vedlagte utkast til selskapsavtale.
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Framlegg til selskapsavtale Konsesjonskraft IKS – Heile Agder 

 

§ 1 – Firma  

Konsesjonskraft er eit interkommunalt selskap med firmanamn:  

 Konsesjonskraft IKS 

Selskapet er skipa med heimel i lov om interkommunale selskap, lov av 29. 1.1999, nr. 6.  

Selskapsavtalen gjeld i tillegg til lov om interkommunale selskap, og erstattar tidlegare selskapsavtale 

datert 1.5.2010.  

§ 2 – Deltakarar i selskapet 

Aust-Agder fylkeskommune  943 039 046 

Vest-Agder fylkeskommune 960 895 827 

Bykle kommune   958 814 968 

Valle kommune   964 966 575 

Bygland kommune   964 966 397 

Evje og Hornnes kommune  964 966 109 

Iveland kommune   864 966 012 

Åmli kommune    864 965 962 

Birkenes kommune   964 965 870 

Froland kommune   964 439 045 

Arendal kommune   940 493 021 

Grimstad kommune   864 964 702 

Sirdal kommune  964 964 165  

Flekkefjord kommune  964 967 369 

Kvinesdal kommune  964 964 076 

Åseral kommune  964 966 842 

Hægebostad kommune  964 963 916   

Audnedal kommune  964 966 753 

Lindesnes kommune  964 966 664  

Marnardal kommune  964 966 931 

Vennesla kommune  936 846 777 

Kristiansand kommune  963 296 746 

Deltakarane i selskapet overlet til Konsesjonskraft IKS uttak og omsetning av all konsesjonskraft den 

enkelte deltakar disponerer til ei kvar tid.  

Avtalane kommunane i Vest-Agder har med Eramet blir fullt ut akseptert fram til utløp, høvesvis 

31.12.2022 for Kvinesdal og 30.6.2024 for Sirdal og Vest-Agder fylkeskommune.  

§ 3 – Føremålet med selskapet 

Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraft.  
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Konsesjonskraft IKS skal omsetje kommunane og fylkeskommunen si konsesjonskraft, gjennom å ta i 

mot og formidle vidare den pengeytinga som oppstår gjennom forvaltinga av konsesjonskraftrettane 

og delta i verksemd som har naturleg samanheng med dette.  

Konsesjonskraft IKS skal etterleve og praktisere prinsippet om meiroffentlegheit i alt arbeid.  

Konsesjonskraft IKS skal mellom anna trygge konsesjonskraftordninga som ein 
kommunal/fylkeskommunal rett, trygge verdien i konsesjonskraftordninga, og sikre deltakarane 
påreknelege og gode inntekter.  
 
§ 4 – Selskapet sitt hovudkontor 
 
Selskapet har hovudkontor i Valle kommune.  
 
Adresse 4747 Valle 
 
§ 5 – Representantskapet 
 
Representantskapet er øvste organet i selskapet og deltakarane utøver sitt mynde i selskapet 

gjennom dette. Representantar og vararepresentantar blir valde av dei respektive kommunestyra og 

fylkestinget for fire år av gongen. Funksjonstida fylgjer den kommunale valperioden. For perioden 

fram til neste kommunevalperiode oppnemner kommunane i Vest-Agder og Vest-Agder 

fylkeskommune representantar uavhengig av nåverande representantar frå Aust-Agder.  

Representantskapet har 24 faste representantar, fordelt med 2 representant frå kvar fylkeskommune  

og 1 representant frå kvar kommune. Det skal oppnemnast like mange vararepresentantar.  

Representantane har fylgjande stemmefordeling: 1 GWh konsesjonskraft rekna etter alminnelege 

avrundingsreglar svarer til  1 stemme, men likevel slik at alle deltakarane har minst 1 stemme. 

Stemmene blir berekna etter volumtala per 1. januar kvart år. Representantane frå fylkeskommunen 

stemmer i fellesskap for det tal på stemmer fylkeskommunen har. For representantskapsmøte i 2014 

legg ein volumtala per 1. januar 2015 til grunn for deltakarane frå Vest-Agder. 

Om inhabilitet for representantar og vararepresentantar gjeld reglane i kommunelova § 40 nr. 3.  

Leiaren i representantskapet innkallar til møte når han finn det påkravt, eller når styret vedtek at det 

skal innkallast til slikt møte. Det skal haldast minst eitt ordinært representantskapsmøte i året. Møtet 

skal haldast innan utgongen av juni månad. Innkallinga skal sendast ut med minst 2 - to vekers varsel. 

Dersom leiaren i representantskapet eller styret finn det naudsynt, kan representantskapet innkallast 

med kortare varsel. 

Innkalling med saksdokument skal sendast til vararepresentantane i representantskapet. 

Leiaren leiar representantskapet sine møte. Dersom leiaren har forfall, vert møtet leia av nestleiaren. 

Er ingen av desse til stades vert møteleiaren vald av dei representantane som er til stades ved vanleg 

fleirtall. Står stemmene likt, skjer valet ved loddtrekking. 

Representantskapet er vedtaksført når minst halvdelen av medlemene er til stades og desse 

representerer minst 2/3 av stemmene. Eit vedtak er gyldig når det er gjort med fleirtalet av 

stemmene i eit vedtaksført representantskap. Ved likt stemmetal er leiaren si stemme avgjerande. 
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Det same gjeld dersom møtet vert leia av nestleiaren eller ein vald representant. Desse 

avstemmingsreglane gjeld og ved tilsetjingar. 

Representantskapet vel sjølv leiar og nestleiar, i tillegg til styre, revisor og valnemnd.    
 
Representantskapet sine oppgåver er elles: 

1. Vedtake styreinstruks. 
2. Godkjenne instruks for dagleg leiar. 
3. Vedtake strategiplan etter framlegg frå styre 
4. Vedtake finansreglement 
5. Vedtake økonomiplan og budsjett etter framlegg frå styret. 
6. Godkjenne rekneskapen og handsame årsmelding. 
7. Fastsette godtgjering til styremedlemene og representantskapets medlemer. 
8. Handsame andre saker som styret legg fram for det.  

§ 6 – Styret 

Konsesjonskraft IKS vert leia av eit styre på 7 medlemer med like mange varamedlemer i rekkefylgje. 
Medlemmene er valde av representantskapet for den kommunale valperioden, av desse 4 medlemer 
med varamedlemer etter framlegg frå kraftutbyggingskommunane og 3 medlemer med 
varamedlemer etter framlegg frå fylkeskommunane. Styret vel sjølv leiar og nestleiar. 
 
For perioden fram til nytt kommunestyreval i 2015, skal auken i talet på styremedlemmer berre skje 
med medlemer frå Vest-Agder. Dette blir gjort ved at Vest-Agder møter med to faste medlemer og to 
fast møtande varamedlemer, fastsett på representantskapet av kommunane og fylkeskommunen i 
Vest-Agder.  
 
Leiaren i representantskapet har møte- og talerett i styremøta.  

Om inhabilitet for medlemene og varamedlemene i styret gjeld reglane i kommunelova § 40. 
 
Styreleiaren innkallar til møte når han finner det påkravd eller når minst tre av styremedlemene krev 
at det skal innkallast til slikt møte. Innkallinga skal sendast ut skriftleg med minst 1 - ei vekes varsel. 
Dersom styreleiaren finn det naudsynt, kan styret innkallast med kortare varsel. Innkallinga med 
saksdokument skal sendast til varamedlemene i styret. 
 
Dersom leiaren har forfall, vert styremøtet leia av nestleiaren. Er ingen av desse tilstades, vert 
møteleiaren vald av dei styremedlemene som er til stades ved vanleg fleirtal. Ved likt stemmetal, 
skjer valet ved loddtrekking. 
 
Styret er vedtaksført når minst fire av medlemene eller deira varamedlemer er til stades. 
 
Når ikkje anna er fastsett i selskapsavtalen, er eit vedtak gyldig når det er gjort med halvdelen av dei 
medlemmene som er til stades. Ved stemmelikskap er leiarens stemme avgjerande. Det same gjeld 
dersom møtet vert leia av nestleiaren eller eit vald medlem. Desse avstemmingsreglane gjeld og ved 
val og tilsetjingar. 
 
§ 7 – Styret sine oppgåver 

Styret skal:  

 Sjå til at Konsesjonskraft IKS vert styrt og forvalta i samsvar med selskapsavtalen, instruksar 
og vedtak. 

Side�222



Konsesjonskraft IKS – selskapsavtale for heile Agder – 15. mai 2014  4 
 

 Tilsette dagleg leiar. 

 Legge fylgjande fram for representantskapet:  
- Styreinstruks. 
- Instruks for dagleg leiar. 
- Strategiplan  
- Økonomiplan og budsjett. 
- Rekneskap og årsmelding. 

 Gjennomføre fordeling av selskapet sine midlar i samsvar med § 14. 

 Inngå kontraktar innafor ramma av dei vedtaka representantskapet har gjort. 

 Vedtake og vedlikehalde risikostrategien.  

 Vedtake og vedlikehalde beredskapsplanen. 

 Vedtake eventuell deltaking i andre selskap. 

 Utøve mynde som ikkje ligg til representantskapet. 
 
Det skal førast protokoll frå styremøta. 
 
§ 8 – Valnemnd til styret 
 
Valnemnda skal bestå av tre medlemmer, og blir valt  av representantskapet på møtet i juni i kvart 
kommunevalår. Valnemnda har som oppgåve å fremje forslag for representantskapet i desember 
same år på nytt styre etter valet.  
 
Valnemnda vel sin eigen leiar.  
 
Funksjonstida er over når nytt styre er valt.    
 
§ 9 – Dagleg leiar 
 
Konsesjonskraft IKS skal ha ein dagleg leiar som står for den daglege leiinga av selskapet og som skal 
følgje dei retningsliner og pålegg som styret gjev. 
 
Instruks for dagleg leiar skal utarbeidast av styret, jfr. § 7. 

§ 10 – Forvaltning  

Styret er ansvarleg for at den delen av kapitalen som representantskapet vedtek ikkje å utbetale til 
deltakarane, jfr. §§ 14 og 15, gjev ei tilfredsstillande renteavkastning, samstundes som naudsynt 
kapital må kunne stillast til rådvelde på kort varsel. Konsesjonskraft IKS sin kapital elles blir å plassere 
på renteberande konto i bank, i pante- og/eller ihendehavarobligasjonar, i aksjar eller aksjefond, i 
fast eigedom eller på annan måte mot tilfredsstillande tryggleik. Dette skjer i medhald av 
finansreglement vedteke av representantskapet.  
 
Årsmelding og rekneskap skal handsamast ferdig av representantskapet innan utgongen av juni 
månad, og sendast deltakarane i selskapet for handsaming. 
 
§ 11 – Innskott frå deltakarane  

Deltakarane skal ikkje gjere innskott i selskapet. 
 
Ikkje utbetalte inntekter inkl. renteavkastning, skal til ei kvar tid forvaltast av styret for eventuell 
seinare utbetaling til dei einskilde kommunane/fylkeskommunen, jfr. § 10. 
 

Side�223



Konsesjonskraft IKS – selskapsavtale for heile Agder – 15. mai 2014  5 
 

§ 12 – Eigardel og ansvarsdel 

Eigardel per utgongen av 2013 er fylgjande:  
 

Aust-Agder fylkeskommune  38,32 
Vest-Agder fylkeskommune 19,23  
Bykle    10,85 
Valle       4,83 
Kvinesdal     3,55  
Vennesla     3,42 
Bygland     3,30 
Åseral      3,13 
Froland      2,40 
Åmli       1,89 
Marnardal     1,76 
Iveland       1,69 
Flekkefjord     1,31   
Sirdal      1,09 
Arendal      1,02 
Grimstad     0,83 
Evje og Hornnes     0,39 
Birkenes      0,36 
Audnedal     0,31 
Lindesnes     0,20 
Kristiansand     0,07 
Hægebostad     0,03 
Totalt               100,00 

 

Ansvarsdelen er lik eigardelen.  

Dersom det oppstår endring  for ein eller fleire deltakarar på minst 10 % av opphavleg eigardel og 

denne endringa utgjer minst 2 prosentpoeng, skal styret ta initiativ til å få endre selskapsavtalen 

gjennom ny handsaming hos alle deltakarane. Revisjon skal i alle tilfelle skje etter avlagt rekneskap 

for 2018, då dette er tidspunktet for full implementering og sikring av tilgjengeleg kraftvolum frå 

Vest-Agder.   

§ 13 – Kapital og avkastning  

Konsesjonskraft IKS sin kapital og inntekter kjem fram gjennom omsetning av konsesjonskraft og 
avkastning av kapitalen. 
 
§ 14 – Fordeling av selskapet sine midlar   

Dei midlane som vert tilførde Konsesjonskraft IKS, skal fordelast i samsvar med denne paragrafen.   
  
For Aust-Agder gjeld fylgjande fordeling: 
 

- For alle kommunane utanom Bykle og Valle gjeld: 
o Konsesjonskraftkommunane skal tildelast inntekter tilsvarande alminneleg forsyning 

tillagt inntil 10 GWh 
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- For kommunane Bykle og Valle gjeld: 
o Kommunen prioriterer den rimelegaste krafta innanfor det som til kvar tid er 

forbruket til alminneleg forsyning. 
o Overskytande kraft utover forbruket til alminneleg forsyning fordelast fylgjande: 

 Fylkeskommunen 90% 

 Kommunen 10% 
 
For Vest-Agder gjeld fylgjande fordeling:  
 

- For alle kommunane i Vest-Agder gjeld:  
o Kommunen prioriterer den rimelegaste krafta innafor det som til kvar tid er 

forbruket til alminneleg forsyning. 
o Overskytande kraft utover forbruket til alminneleg forsyning fordelast fylgjande: 

 Fylkeskommunen 95% 

 Kommunen 5% 
 
§ 15 – Utgifter til administrasjonen 

Utgiftene til administrasjon vert dekt av Konsesjonskraft IKS sine inntekter og avkastning. Styret 
fastset løn  til dagleg leiar.  
 
Utgifter til administrasjon av Konsesjonskraft IKS skal fordelast høvesvis på 
kommunane/fylkeskommunen etter storleiken på konsesjonskraftinntektene det einskilde året. 
 
§ 16 – Endring av selskapsavtalen  

Selskapsavtalen skal vedtakast i kommunestyre og fylkesting av alle deltakarane. 
 
Endringar i selskapsavtalen som gjeld endringar som nemnt i lov om interkommunale selskap  § 4, 
tredje ledd, må vedtakast av kommunestyre og fylkesting. Dette gjeld:  

 
1. Selskapet sitt føretaksnamn 
2. Deltakarar i selskapet 
3. Formålet til selskapet 
4. Kommunen der selskapet har sitt hovudkontor 
5. Tal på styremedlemmer 
6. Deltakarane si innskotsplikt og plikt til å gjere andre ytingar overfor selskapet  
7. Den enkelte deltakar sin eigardel i selskapet og den enkelte deltakar sin ansvarsdel i 

selskapet dersom denne avvik frå eigardelen.  
8. Tal på representantar i representantskapet og kor mange medlemmer den enkelte deltakar 

oppnemner  
9. anna som etter lov skal fastsettast i selskapsavtalen 

 
Andre endringar kan gjerast med minst 2/3 av stemmene i eit vedtaksført representantskap. 

§ 17 – Voldgift  

Ein tvist mellom partane om denne kontrakten skal avgjerast med voldgift etter Lov om voldgift av 

14. mai 2004 nr. 25, med mindre ein av partane krev avgjerd ved dei ordinære domstolane.  
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Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer, kvar av partane vel eitt medlem. Voldgiftsretten sin 

leiar skal vere jurist i dømmande stilling, og blir valt av dei partane valde medlemmer i fellesskap.  

§ 18 – Andre reglar 

Selskapsavtalen erstattar selskapsavtalen frå 2008 og trer i kraft 1.7.2014. 
 
Det er deltakarane sin intensjon å reforhandle avtalen innan 1.7.2024. 

 
Avtalen gjeld til og med 31.12.2029. 
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Sirdal kommune

Gnr 9, bnr. 2 - utbyggingsavtale Sinneslia teig 1. Grunneier Ole Bakke

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

6454/2014-2011/57 May Britt Ousdal 12.05.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/53 Kommunestyret 19.06.2014

Bakgrunn

Kommunestyret har i sak 25/07 vedtatt bruk av utbyggingsavtaler i Sirdal kommune for å 
sikre en kvalitetsheving av infrastruktur og felles-/ servicetiltak i og rundt
utbyggingsområdene.

I kommuneplanens bestemmelser pkt. 1.4 heter det:
«Før utbygging kan igangsettes må det foreligge godkjent utbyggingsavtale, Jfr. PBL § 64 og 
vedtak i K-sak 25/07»

Kommunestyret vedtok i sak 52/11, endringer i bruk av utbyggingsavtaler. Dette gjelder for 
reguleringsplaner hvor oppstart blir meldt etter 16.06.11. For reguleringsplanen Sinneslia, 
teig 1 ble oppstart meldt i 2010.  Utbyggingsavtalen er av den grunn ihenhold til tidligere 
kommunestyrevedtak. 

Reguleringsplan for Sinneslia plan ID 2010010 ble godkjent i kommunestyret 19.06.2014.

Med bakgrunn i denne reguleringsplanen er utbyggingsavtale mellom Ole Bakke og Sirdal 
kommune fremforhandlet.

Avtalen legges med dette fram til godkjenning i kommunestyret.

Hjemmelsbakgrunn

Plan og bygningsloven (pbl) kap. 17
Gjeldende kommuneplan
K-sak 25/07
Vedtatt reguleringsplan ID 2010010

Vurdering

En utbyggingsavtale gjelder for et utbyggingsområde, dvs. et område med godkjent
reguleringsplan. Utbyggingsavtalen knyttes da til gjennomføring av den utbygging som
reguleringsplanen legger opp til.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsboliger med 
atkomstveier, parkering og tilhørende anlegg. I tillegg viser planen areal til skiløype og 
friluftsformål. Planforslaget inneholder 33 nye hyttetomter og 17 eksisterende hytter på egen 
tomt.  (Etter 1. gangsbehandlingen er en hytte er byggemeldt iht. gjeldende reguleringsplan).
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Utbyggingsavtalen gjelder for 32 nye hyttetomter (unntatt for tomt som er videreført fra 
tidligere godkjent reguleringsplan). Det er foreslått felles/servicetiltak tilsvarende kr. 65.000 
pr. hytteenhet.

Avtalen omfatter følgende felles/servicetiltak:

1. Lekeområde Bau 1 og 2 kr 300.000
2. Opparbeidelse av akebakke for området Bu kr  50.000
3. Utbedring av tur/skiløype LNFf2 grøfting, drenering og breddeutvidelse   kr 450.000
4. Ski/turløype fra LNFf2 til skibru over Nessetfossen kr 100.000
5. Bru over Nessetforssen kr  580.000
6. Skibru/undergang v/parkeringsplass kr  600.000

Totalt inkl. mva kr 2080.000

I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn rekkefølgekrav hvor det er angitt når tiltakene skal 
være gjennomført.

Utbyggingsavtalen legger opp til innbetaling av:

1. Kr. 10.000 pr fritidsbolig til infrastrukturfond, til sammen kr. 320.000,-. 
2. Kr.   5.000 pr fritidsbolig til løypefond, til sammen kr. 160.000,-.

Faktura for disse beløpene blir sendt ut sammen med gebyr for tillatelse til tiltakene.

Utbyggingsavtalen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18.12.12 – 21.01.13.  Det 
er ikke kommet noen merknader til avtalen.

Forslag til vedtak

Utbyggingsavtale av 05.12.12, mellom grunneier Ole Bakke og Sirdal kommune, for 
utbygging i henhold til vedtatt reguleringsplan for Sinneslia, teig 1, plan ID 2010010 på gnr. 
9, bnr. 2, Sinnes godkjennes.

John Birkeland May Britt Ousdal
Kst. rådmann Plankoordinator

Parter i saken
Ole Bakke Floen 9 4308 SANDNES

Vedlegg

1 Underskreven - utbyggingsavtale for fritidsbebyggelse. Reguleringsplan Sinneslia Teig 1.
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UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBEBYGGELSE

Reguleringsplan Sinneslia teigl.

FORMÅL:

Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige
felles tiltak, som en følge av utbyggingen.

En avtale om utbygging skal bidra til å sikre at det etableres infrastruktur i og i tilknytning til
planområdet og ellers legge til rette for tiltak som gir mulighet for felles utnyttelse.

Utbyggingsavtalen inngås med grunnlag i vedtatt reguleringsplan, men forhandlingene om en
utbyggingsavtale bør samkjøres med prosessen knyttet til reguleringsplanen.

PARTER OG AVTALEKOMPETANSE:

•

	

2.1. Utbygger:
Org.nr.:
Adresse:
Telefon:
E-post:

	

2.2. Grunneier/e:
Org.nr.:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Ole Bakke

Floen 9 4308 Sandnes
99502112
Ole. Bakkegyahoo. com

Ole Bakke

Floen 9 4308 Sandnes
99502112
ole-bakkegyahoo.com

2.3. Sirdal kommune:
Org.nr.: 964 964 165
Adresse: Rådhuset, 4440 Tonstad
Telefon: 38 37 90 00
E-post: post@sirdal.kommune.no

Med hjemmel i kommuneplanens arealdel er det et krav om at det inngås en utbyggingsavtale
med kommunen, før utbygging kan igangsettes.

Avtalen inngås mellom kommunen og utbygger.

Dersom utbygger er en annen person / juridisk person enn grunneier, må utbygger fremlegge
en fullmakt fra grunneier/e som bekrefter at utbygger har adgang til å inngå rettslig bindende
avtale på grunneiers vegne. Alternativt kan grunneier/e tiltre avtalen ved å signere
utbyggingsavtalen.
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Grunneier kan inngå avtaler med andre parter som utbygger, for å sikre at forpliktelsene etter
denne avtalen blir ivaretatt. Dersom dette medfører at ansvaret etter denne utbyggingsavtalen
skal overføres andre ermavtalens parter, forutsetter det kommunens skriftlig gir samtykke.

Kommunen er ikke bundet av avtalen, før den er endelig godkjent av kommunestyret.

3. HJEMMELSGRUNNLAG OG INNHOLD I UTBYGGINGSAVTALEN:

Rettslig grunnlag for utbyggingsavtalen er:

Plan og bygningsloven Lov —2008-06-27-71 (pb1)kap 17 Utbyggingsavtaler.

Gjeldende kommuneplan.

Vedtatt reguleringsplan.

Kommunestyrets forutberegnelighetsvedtak i sak 25/07.

Innhold i utbyggingsavtalen skal ligge innenfor rammene av det som er fastsatt i
pbl. Kap.17. Tiltak og krav må fremstå som nødvendige, og ellers stå i rimelig forhold til
utbyggingens art og omfang.

Ti1taksom inngår i utbyggingsavtalen, skal først og fremst referere seg til nødvendige tiltak i
planområdet. Det kan likevel også være grunn til å avtale tiltak utenfor planområdet, når dette
tiltaket ellers har en saklig sammenheng med det som fremstår som nødvendig og rimelig
forholdt mot den utbygging som skjer i planområdet.

4. FORHOLD TIL GJELDENE REGULERINGSPLAN, SAKSBEHANDLING OG
OFFENTLIGHET:

Utbyggingsavtalen er inngått med grunnlag i reguleringsplan for Sinneslia teig 1, id 2010010
gnr. 9, bnr.2 , egengodkjent av kommunestyret i møte den xx.zz.yyyy, sak nr. p/q.

I henhold til reguleringsplanen, vil det være grunnlag for en utbygging av 32 nye enheter.

For hver enhet, skal det avsettes midler til løypefond, infrastrukturtiltak i nærområdene og
nødvendige fellestiltak i planområdet. Dersom det avsettes midler til fellestiltak utenfor
planområdets avgrensing, skal det vises til en sammenheng mellom utbyggingen i
planområdet og nødvendigheten av å etablere tiltak utenfor planområdet.

Avtalen skal koordineres med reguleringsbestemmelsene og plankart.

Oppstart av forhandling om utbyggingsavtalen skal ha vært offentlig kunngjort. Likeledes
skal fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale, legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers
frist for merknader.
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Avtalen kan tidligst godkjennes av kommunestyret i samme møte som reguleringsplanen blir
godkjent.

Når utbyggingsavtalen er inngått og godkjent av kommunestyret, skal denne kunngjøres.

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

GRUNNERVERV, M.M.:

Utbygger har ansvar for å erverve nødvendig grunn og rettigheter både innenfor og utenfor
planområdet, så langt dette er nødvendig for å gjennomføre utbyggingen i henhold til
reguleringsplanen og de vilkår som ellers måtte fremgå av denne avtalen.

Dersom utbygger utleder sin rett fra grunneier/e, må rettsgyldig avtale fremlegges som
bekrefter at utbygger disponerer nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal
bygges ut. Det samme gjelder dersom utbyggingsavtalen bygger på forhold som må utlede sin
rett fra grunneiere utenfor planområdet.

Utbygger har ansvar for å orientere grunneier/e om utbyggingsformålet og de konsekvenser
dette måtte ha for området, og fremskaffe nødvendig tillatelse for gjennomføring av
utbyggingen.

Dersom denne avtalen helt eller delvis bygger på at det gis rett til bruk eller avståelse av bruk
av fast eiendom, så som til løyper, ferdselsveier, etablering av felles tiltak m.m., og det er
hensiktsmessig å sikre rettigheten ved tinglysing, så er det utbygger som har ansvar for at
grunneier avgir en tinglysbar erklæring.

Partene er ellers inneforstått med, og aksepterer ved avtaleinngåelsen at det gis tillatelse til de
tiltak som omfattes av denne avtalen.

De arealer som eies av Sirdal kommune og som eventuelt inngår i avgrenset område, må det
inngås særskilt avtale for.

Sirdal kommune fraskriver seg et hvert ansvar for arealenes beskaffenhet. Utbygger er
ansvarlig for undersøkelser som måtte kreves innenfor det området som ligger til grunn for
utbyggingsavtalen.

PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE:

Utbygger er ansvarlig for nødvendige planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Grunneier kan inngå avtaler med andre parter som utbygger, for å sikre at forpliktelsene etter
denne avtalen blir ivaretatt. Eventuelt overføring av ansvar etter denne utbyggingsavtalen,
forutsetter kommunens skriftlig gir samtykke.

Utbygger skal så langt mulig tilrettelegge for opparbeidelse med universell utformning. Det
samme gjelder hensynet til barn- og unges interesser, og estetisk utforming av omgivelsene.
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Med betydningen av universell utformning, vises det til beskrivelse i teknisk forskrift, annet
regelverk og veiledere som gis for å beskrive innholdet av begrepet anvendt på det konkrete
tiltak.

Utbygger er ansvarlig for at arealene opparbeides i samsvar med gjeldende reguleringsplan,
reguleringsbestemmelser, godkjente planer for tekniske anlegg, utomhusplan og eventuelle
nødvendige anlegg. Slike planer skal ha nødvendige godkjenninger før arbeider i området
igangsettes.

Det skal inngås en avtale med Agder Energi Nett A/S om fremføring av elektrisk energi. All
kabelfremføring skal være jordkabel. Det skal legges trekkerør for fiberkabel i alle grøfter
som går inn i bebyggelsesområdet.

Tiltak for sikring av vern av varig vegetasjon i grønt korridorer, i friområder, lekeplasser etc.
skal fremgå av bestemmelsene for reguleringsområdet. Stup og rasfarlige områder må sikres
under opparbeidelsen av området. Er det behov for sikringsplan skal den godkjennes av
kommunen, før arbeider iverksettes.

Utfylling ut over tomtegrenser mot friområder / friluftsområder er ikke tillatt uten etter
særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding av området.

Utbygger har ansvaret for dimensjonering av vann og avløpsanlegg i henhold til kommunale
krav. Utbygger kan ikke nekte fremtidige tilkoblinger fra andre, og har selv ansvaret for å
dokumentere utgifter ved refusjon fra andre fremtidige tilkoblinger.

Utbygger har ansvaret for å erverve nødvendig grunn og rettigheter for fremføring og
tilslutning til eksisterende vei, vann og avløpsnett.

Utbygger skal besørge innmåling av åpne grøfter vedrørende vann, kloakk og
overvannsledninger (med bend kummer og sluker etc.) ferdig bygd veg, kabelskap, trafo og
jordkabler med mer.

Innmålingen kan foretas av kommunen eller annen part som er godkjent for slike innmålinger.

Utbygger har ansvar for å legge til rette for arrondering av terreng og tiltak som er nødvendig
for å lede bort og ta hånd om overvann. Utbygger må selv til enhver tid under utbyggingen,
nøye vurdere eventuelt behov for overvannshåndtering.

Utbygger har ansvaret for at fullverdig prosjektering av veier blir foretatt, og søknad for
godkjennelse av vei/er skal så langt det er mulig avklares i forbindelse med vedtakelse av
reguleringsplanen for området.

Krav til innmåling og dataleveranse skal følge gjeldende stander for geografiske data (SOSI
format med koding etter gjeldende SOSI og FKB stander). Ved ferdigstillelse av ovennevnte
anlegg skal innmålte data innleveres til kommunens fagetat.

Utbygger er ansvarlig for å kalle inn kommunens representanter til et årlig møte for å
orientere om status for utbygging av området og eventuelle fellestiltak.
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ØKONOMISKEBETINGELSER

Utbygger har det økonomiske ansvar for gjennomføring av avtalen.

Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre eiendommer for
opparbeidelse av tekniske anlegg.

Tilknytningsavgift gjøres gjeldende ved påkobling.

Utbygger opparbeider og bekoster nødvendig tilknytning samt bekoster, gjennomfører og
drifter vann og avløpsanlegg i henhold til de bestemmelser som gis i reguleringsplanen og
øvrige offentlige vedtak og tillatelser.

I områder hvor det skal etableres privat avløps og renseanlegg, skal disse anleggene bekostes
av utbygger. Utbygger har også ansvaret for å erverve eventuelle nødvendige offentlige
tillatelser og godkjenninger. Utbygger har ansvar for å dokumentere utgifter ved refusjon fra
andre tilkoblere.

TILRETTELEGGING FOR SKI OG TURLØYPER

Utbyggingsavtalen skal tilrettelegge for at det sikres arealer som benyttes til hovedløypetrase
og atkomstløyper.

Utbygger skal ha ansvaret for å inngå avtaler som sikrer rett til å anlegge og gir bruksrett for
traseer til ski og turløyper gjennom planområdet. Det samme gjelder sikring av bruksrett
utenfor planområdet der det kan være aktuelt.

Avtalen må omfatte skriftlig avklaring av eventuelle erstatnings spørsmål mellom utbygger og
grunneier som kan oppstå i forbindelse med grunn og rettighetserverv vedrørende anlegg av
ski og turløyper.

Avtale om rett til å anlegge og å bruke arealer til hovedløypetrase og atkomstløyper, skal
tinglyses på den tjenende eiendom.

ØKONOMISKBIDRAG

Det avsettes et samlet beløp begrenset oppad til kr. 80 000,00 pr. enhet.

Beløpet skal dekke opparbeidelse og vedlikehold av løypenett og infrastruktur i tilknytning til
planområdet og det som ellers fremstår som en forutsetning for utbyggingen. Det skal legges
særlig vekt på at midler som avsettes gjennom utbyggingsavtalen, sikrer en god infrastruktur i
planområdet og gir adgang til felles utnyttelse.

Følgende beløp avsettes pr. enhet:

Fond for tilrettelegging av ski og turløyper: kr. 5.000,00
Infrastrukturfond, som ivaretar nødvendig
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infrastruktur i tilknytning til planområdet: kr. 10.000,00
Felles servicetilbud i utbygningsområde: kr. 65.000,00
Til sammen: kr. 80.000,00

Beløpene er inkludert mva.

Dersom særlige forhold tilsier dette, kan beløpet som skal avsettes til felles tiltak i
planområdet reduseres.

Beløp til løypefond og til infrastrukturfond, kr. 5.000,00 og kr. 10.000,00,betales til en konto
som Sirdal kommune disponerer.

Beløp som er avsatt til felles tiltak i planområdet disponeres/avsettes av utbygger/grurmeier..

9 B. TILTAKSOMSKALUTFØRESI REGULERINGSOMRÅDETELLERSOMKANHA
TILKNYTNINGTILOMRÅDET.

Redegjørelse tiltak:

Lekeorådet/sosial møteplass Bau 1 og
Bau 2
Opparbeidelse av akebakke for området
Bu

Utbedring av tur/skiløype LNFf 2
grating, drenering og breddeutvidelse
m.a
Ski/turløype fra LNFf 2 til skibru over
Nessetfossen
Bru over Nessetfossen
Ski-bru / undergang v/parkeringsplass


Egen Entreprenør Sum, kr.
kalkyle kr. Inkl.mva

300.000,-

50.000,-

450.000,-

100.000,-

580.000,-
600.000,-

Sumink mva 2.080.000,-

10. NÆRMERE REDEGJØRELSE FOR TILTAK, FREMDRIFT OG TIDSPUNKT
FOR OPPGJØR:

I reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Sinneslia teig 1 , pkt. 1.1 —
Rekkefolgebestemmelser,, er angitt når tiltak angitt i tabell 9b skal gjennomføres.
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Midler som er avtalt avsatt for tilrettelegging av ski og turløyper, 32x kr. 5.000,- og midler
som er avtalt avsatt til infrastrukturfond som ivaretar nødvendig infrastruktur i tilknytning til
planområdet, 32 x kr. 10.000,- til sammen kr. 480 000,- innbetales til konto nr 3132.07.00038.
Kontoen eies og disponeres av Sirdal kommune.

Kr. 15.000,- pr. enhet faktureres samtidig med behandlingsgebyr for byggesaken. (innbetales
til konto nr. 3132.07.00038)

SÆRSKILTE BESTEMMELSER

Utbygger/grunneier er ansvarlig for at det opprettes en velforening i hyttefeltet. (,eventuelt at
nye hytteeiere melder seg inn i eksisterende velforening.)

Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter etter denne avtale helt eller delvis til
andre utbyggere, uten kommunens skriftlige samtykke.

Kommunen skal godkjenne skjøteformular/festebrev med mer.

Oppstår det tvist mellom partene, skal tvisten søkes løst i minnelighet. Begge parter kan
oppnevne to representanter, som skal forsøke å fremforhandle et resultat partene kan bli enige
om.

Dersom partene ikke oppnår enighet, kan hver av partene bringe saken inn for en rettslig
avklaring.

Denne avtale kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i utbyggingsområdet.
Den som krever tinglysning dekker omkostningene

UNDERSKRIFTER:

Sted/dato

Utbygger/grunneier Sirdal kommune

Xx for Sirdal kommune
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Sirdal kommune

GNR 9, BNR. 2 - REGULERINGSPLAN FOR SINNESLIA - 2. 
GANGSBEHANDLING. GRUNNEIER: OLE BAKKE

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

10221/2013-2010/1051 May Britt Ousdal 16.04.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/51 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø 06.05.2014

14/54 Kommunestyret 19.06.2014

Plan ID 2010010

1. Bakgrunn

Plankontoret Hallvard Homme AS fremmer på vegne av grunneier Ole Bakke forslag til 
detaljregulering for gnr. 9, bnr 2 som omfatter Nordlia (teig 1) ned mot Sinnesvannet i Øvre 
Sirdal. Grunneier er Ole Bakke, mens Jarleiv Sinnes er grunneier for veiareal inn til 
byggområdet.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsboliger med 
atkomstveier, parkering og tilhørende anlegg. I tillegg viser planen areal til skiløype og 
friluftsformål. Planforslaget inneholder 33 nye hyttetomter og 17 eksisterende hytter på egen 
tomt.  (Etter 1. gangsbehandlingen er en hytte er byggemeldt iht. gjeldende reguleringsplan). 
Planområdet vil etter utbyggingen inneholde totalt 50 hytter.

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Planforlaget ble 1. gangsbehandlet i sak 12/7, den 07.02.2012, og det ble vedtatt:

“Reguleringsplan for Sinneslia gnr. 9, bnr. 2, plan ID 2010010, sist revidert 04.12.2011, med 
tilhørende reguleringsbestemmelser av samme dato, legges iht. PBL § 12 – 10 ut til offentlig 
ettersyn.

Adkomstveg fram til offentlig veg må inngå i planen.”

På grunn av endring av plan med atkomstveg fram til offentlig veg, måtte det sendes varsel 
om oppstart til naboeiendommene langs vegen.

Planforslaget ble deretter lagt ut til høring i perioden 11.06 – 27.07.2012.

I planforslaget var det lagt opp sommeratkomst via bnr. 5, Skv 2 til byggeområde BFf4.
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Ved denne høringen kom det mange merknader fra private vedrørende trase for atkomstveg 
(sommerveg) Skv2 med trase som vist på kartutsnitt nedenfor:

På bakgrunn av mange merknader knyttet til trase for atkomstveg (sommerveg) Skv2 til 
byggeområde BFf4, ønsket utbygger å endre traseen for atkomstvegen. Denne ble lagt om til 
å gå fra sommeratkomstveg Skv3 med sideveg Skv4 som vist nedenfor.  

På bakgrunn av endringen ble planforslaget sendt på ny høring med høringsfrist 17.02.2013.

Det ble gjort enda noen mindre endringer i reguleringsplanen og på bakgrunn av dette ble det 
gjennomført en ny begrenset høring. Høringsfrist var 20.04.2014.

9/5
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2. Hjemmelsbakgrunn

 PBL – gjeldende fra 01.07.09

 Kommunedelplan Sinnes/Tjørhom 

 Reguleringsplan ID 2008005, Sinneslia, del av gnr./bnr. 9/5, 9/6 og 9/2 vedtatt 

28.01.2010

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

 Naturmangfoldloven §§ 8-12

 Vannressursloven

 Forvaltningsloven

I kommunedelplan for Sinnes/Tjørhom er det aktuelle planområdet avsatt til framtidig 
byggeområde for fritidsboliger og LNFR - område. Senere er det utarbeidet en 
reguleringsplan for området. Det er derfor mer naturlig å vurdere planforslaget opp mot 
kravene i gjeldende reguleringsplan enn kommunedelplanen. For øvrig er 
kommunedelplanens bestemmelser om utbygging lagt til grunn.

I gjeldende reguleringsplan er det aktuelle planområdet avsatt som Teig 1 med krav om
utbyggingsplan. En slik utbyggingsplan fremmes nå i form av foreliggende forslag til 
detaljregulering. Avgrensningen av byggeområdene i syd er ikke i tråd med overordna 
reguleringsplan. Byggeområde er foreslått innenfor areal regulert til jord- og skogbruk. Det er 
for øvrig avsatt mye LNFR-område i planforslaget. Samlet sett vil ikke endringen av 
formålsgrense få negativ innvirkning på landbruks- og friluftsinteressene.

3. Offentlige ettersyn: 

Ved offentlig ettersyn kom det inn en del merknader. Som følge av merknadene, ble det gjort 
endringer i planforslaget, blant annet ble atkomstvei Skv4 ble lagt om. Endringer 
framkommer under 1. Bakgrunn og av planbeskrivelsen punkt 2.4. 

På grunn av at planforslaget ble endra, var det behov for en ny begrensa høring. Frist for 
uttalelse var 17.02.2013. Også i denne høringsrunden kom det inn mange merknader, og det 
ble gjort følgende endringer: Noen justeringer av formål annen veigrunn langs kjøreveier og 
parkeringsplasser, formål renovasjonsanlegg ved Spp1 utgikk, det ble lagt inn noe mer 
infrastrukturtraseer Sva og det ble avsatt formål avløpsanlegg PS ved Bau1, samt P mellom 
tomt 10 og 11. 

Planforslaget ble igjen sendt ut for å høre de nye endringene. Frist for innspill var 
20.04.2014.

Nedenfor er alle merknadene fra de tre høringsperiodene oppsummert og kommentert:

4. Offentlig uttalelser:

4.1 Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, brev datert 06.06.2012: 

Fylkesmannen mener planen er oversiktlig og at den er i samsvar med overordnete planer og 
føringer. De har ingen merknader.

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, brev datert 23.01.2013:
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Ny atkomstvei Skv4 opp til hyttefelt BFf4 øker de totale terrenginngrepene innenfor 
planområdet. Kommunen har et spesielt ansvar for å påse at naturverdiene blir best mulig 
bevart. Viser til forrige uttalelse, og har ikke ytterligere merknader.

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, brev datert 17.03.2013:

Tegnforklaringen mangler informasjon om avløpsanlegg PS og parkering P. For øvrig mener 
vi de foreslåtte endringene primært angår lokale miljøforhold, og at kommunen er den 
nærmeste til å vurdere slike endringer.

Rådmannens kommentar: 

Trasévalg for atkomstvei Skv4er vurdert. Det er lagt inn bestemmelser til planforslaget som 
skal sikre at inngrepene gjøres minimale og at det utføres reparasjonstiltak og revegetering 
av stedegen vegetasjon. Tegnforklaring må stemme overens med plankart og bestemmelser, 
og dette er rettet opp.

4.2 Vest-Agder Fylkeskommune, brev datert 20.06.2012:

Fylkeskommunene har ingen merknader til planforslaget.

Vest-Agder Fylkeskommune, brev datert 29.01.2013:

Planforslaget er endra med at ny vei Skv4 er lagt opp til hyttefelt BFf4. Fylkeskommunen har 
ingen merknader til endringen. 

4.3 Statens vegvesen, brev datert 16.06.2012: 

Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. Det bemerkes at frisiktsoner ved 
kryss mot fylkesveg 975 er innarbeidet i tråd med deres tidligere innspill.

Rådmannens kommentar: Siktlinjer er innarbeidet.

4.4 Agder Energi Nett AS

Har ikke kommet med uttalelse.

4.5 NVE

Har ikke kommet med uttalelse.

5. Private uttalelser:

5.1 Brit og Bjarne Vatne, brev datert 03.07.2012: 

Merknad gjelder adkomstvei rett forbi gnr.9 bnr.2 som vil få økt trafikk. De mener adkomst 
til øvre del av planen må planlegges slik at trafikkbelastningen blir fordelt på separate 
adkomster til toppen.

Rådmannens kommentar: Merknad er etterkommet. Atkomstvei SKv2 kuttes ved tomt 15 og 
28. 
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5.2 Advokatfirmaet Pricewaterhouse Coopers AS på vegne av Sinneslia Vann- og
avløpslag SA, brev datert 05.07.2012:

Merknad gjelder adkomstvei øvre del av feltet viser til tidligere omtalte alternativer for 
veitrase som de mener gir en bedre løsning enn den som er foreslått. Argumenter mot 
foreslått løsning med atkomst over Jarleiv Sinnes sin eiendom. Påpeker at denne 
eiendommen med en slik atkomstløsning vil få vesentlig større trafikkbelastning enn Ole
Bakke sin eiendom. Eksisterende vei opp Sinneslia er heller ikke dimensjonert for den 
planlagte økningen av trafikkbelastning. Det blir også bemerket at alternativene vil kunne 
fungere som vintervei og dermed vil behovet for å utvide parkeringsplass Spp1 minke. Det 
opplyses også at det må inngås en avtale om bruk av vei over eiendommen til Jarleiv Sinnes 
og om drift og vedlikehold som Sinneslia Vann- og avløpslag SA er ansvarlige for. Det bes 
på bakgrunn av dette om at et av alternativene som tidligere ble lagt fram eller en eventuell 
ny trase avtalt etter befaring blir tatt inn i planen.

Rådmannens kommentar:

PWC’s merknader vedrørende atkomstveg over bnr.5 via “Rauda Rosa” er tatt til følge ved 
at denne er tatt ut og erstattet med atkomst via bnr. 2 ved Skv3. Ny atkomst samsvarer en del 
med alt. 2 foreslått fra PWC.

Privatrettslige forhold kommenteres ikke i reguleringsplansaken.

5.3 Bjørn M. Stangeland, brev datert 04.07.2012: 

Eier av tomt 3 i reguleringsplan for del av gnr. 9, bnr. 2, Furuåsen – Sinnes. Merknad gjelder 
parkeringsplass for 86 biler kun ca. 10 meter fra hytteterrasse.  Ønsker at parkeringsanlegget 
trekkes østover, eventuelt kan skiløypetrase legges i kulvert eller bro som tiltak for å kunne 
redusere størrelsen på parkeringsplass.

Rådmannens kommentar:

Ved revidering av planforslag er Stangeland’s merknad om avstand til parkeringsplass fra 
hans hytte imøtekommet ved at parkeringsplassen er endret.

5.4 J. Henning Aase, brev datert 02.07.2012 og Odd Engelsgjerd

Merknad gjelder adkomstvei som gir unødig belastninger på eksisterende hytter. Adkomstvei 
over eiendommen til Jarleiv Sinnes er trang og bratt. Det anmodes om å legge traseen inn til 
teig 1 via eksisterende parkeringsplass.

Har merknad knyttet til atkomstveg via “Rauda Rosa” over bnr. 5.
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Rådmannens kommentar:

Det vises til rådmannens kommentarer i pkt. 5.2 ovenfor vedrørende merknader om 
atkomstveg over bnr. 5 via “Rauda Rosa”. 
.

5.5 Sol-prosjekt AS, brev datert 26.06.2012: 

Eier av gnr.9, bnr.2 festenr 6. Denne tomt er merket med EH 13 på kartet men skal ikke 
endres.

Rådmannens kommentar: 

Punktfestet 9/2/6 ligger innenfor tomtegrensen på tomt EH13 i planforslaget.  Avtale om 
disponering av eiendom for øvrig er av privatrettslig karakter.
Det er ikke planlagt endringer på eksisterende hytte, men det er lagt til en bestemmelse om 
høydebegrensning.

5.6 Grethe Thesen Koppang og Bård I. Koppang brev datert 24.07.2013: 

Eiere av gnr. 9, bnr. 5, festenr.16. Merknader gjelder plassering av hytter merket 8, 15 og 17 
på plankart samt foreslått adkomstvei. 

De mener plassering av hyttene 8,15 og 17 gir en unødig silhuettvirkning i terrenget. De har 
en visuelt dårlig plassering i terrenget og mener de vil danne en silhuettvirkning øverst på 
åsen i Sinneslia. Dette grunngis med at terrenget der hyttene er plassert er åpent og med 
begrenset vegetasjon. Den problematiske plasseringen gjelder særlig hytte 8 og 15. De mener 
også at hytte 8 og 15 vil gi sjenerende innsyn til deres hytte gnr 9, bnr. 5, fnr 16, eksisterende 
hytte 16 på plankart og den nye hytta på gnr 9, bnr 5, fnr 51. Det påpekes også at det ikke er 
tegnet inn adkomstvei til hytte nr 8. Det oppsummeres med at de omtalte hyttene er ikke er 
plassert i henhold til kommunens eller reguleringsplanens forutsetninger og de vil gi unødige 
negative konsekvenser.

Vedrørende adkomstvei bemerkes det som under punkt 5.4 over, at trafikken over 
eiendommen til Jarleiv Sinnes vil øke. Det vises til at foreslått løsning vil være uheldig for 
trafikksikkerheten. Den vil også føre til støv og støy for eksisterende hytter og turgåere. Det 
vises også til innholdet i brev omtalt under punkt 5.4 over.

Avslutningsvis bes det om at kommunene ikke godkjenner plassering av hyttene 8, 15 og 17 
samt at det blir utredet alternativer for adkomstvei til området.

Rådmannens kommentar: 

Fortetting i området er allerede regulert i overordna planer. Nye inngrep er forsøkt samlet 
med eksisterende hytter for å få større sammenhengende grønne areal omkring. I 
planforslagets bestemmelser er det detaljerte formuleringer om hvordan nye hytter skal 
utformes og tilpasses eksisterende hytter og landskap for å unngå unødig sjenanse. Dette
ivaretas i hver enkelt byggesak. Angående atkomstvei er alternativer vurdert. Trasévalg som 
planforslaget viser, er valgt fordi det ikke har latt seg gjøre å finne bedre alternativer med 
tilfredsstillende stigning og mindre terrenginngrep.
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5.7 Jarleiv Sinnes, brev datert 23.06.2012: 

Merknad gjelder adkomstvei til området. Det stilles spørsmål ved om alternative 
adkomstveier foreslått av Sinneslia Vann- og avløpslag SA er vurdert i planarbeidet. Sinnes 
mener dette vil være bedre løsninger en det som er foreslått i planen. Det bemerkes at 
trafikken vil øke og svingen rett vest for bekken mellom Sinnesvatn og Svartevatn er spesielt 
utsatt. Det poengteres også at Ole Bakke ikke har bruksrett til eksisterende adkomstvei fra 
fylkesveien og fram til sin eiendom. Det må før eventuell bruk avtales med veieier og 
Sinneslia Vann- og avløpslag SA som har vedlikeholdet av veien. Det bes om at det i 
bestemmelsene tas inn at arbeid ikke kan igangsettes før slike avtaler er på plass.

Rådmannens kommentar:

I planforslagets bestemmelser er det tatt inn rekkefølgekrav om at atkomstveg skal være 
etablert før det gis tillatelse til tiltak i BFf, det vil si før det gis igangsettingstillatelse til nye 
hytter. 

5.8 Ole Bakke, brev datert 26.07.2012: 

Bemerker at det kan bli vanskelig å oppfylle krav om universell utforming på tomt 30.  
Terrenget på tomten er slik at det vil medføre store inngrep å lage atkomst som kan 
tilfredsstille krav om universell utforming fra parkering til inngangsdør. Vedrørende vei fra 
fylkesveien til Teig 1 vises det til at det er blitt enighet om at det settes opp et skjønn på dette 
ved hjelp av advokat.

Rådmannens kommentar: 

Kravet om tilgjengelighet opprettholdes for tomt 29, men tas bort for tomt 30.

5.9 Jens-Olav Rundsag, brev datert 30.07.2012: 

Merknader gjelder nye hytter i LNF område. Han mener erstatningsområdet ikke 
kompenserer for det LNF området som er tatt til nye hytter. Det hevdes også at tomt 26 er 
smal og ligger unødvendig nærme eksisterende hytte 15 og tomt 27. Han mener at det bør 
tegnes inn og etableres vintersti fra vinter p-plass til det øverste hytteområdet som følger 
terrenget mer naturlig enn det som er tegnet inn på plankartet. Det påpekes at det mangler 
profiltegninger av Skv2 stikkveg til eksisterende hytte 15 og tomt 27, det gjelder førøvrig 
flere stikkveger i planen. Det påpekes at det må vises atkomst til hver hytte på plankart. Det 
påpekes at tabell under punkt 9.3.2 p) i reguleringsplanens bestemmelser ikke er tilstrekkelig 
presis. Han mener at hyttene 15 og 28 bør legges lavere for å unngå silhuettvirkning. Det 
påpekes også at reguleringsplanen ikke må ha tilbakevirkende effekt på eksisterende hytter 
med tanke på utforming og materialbruk.

Jens-Olav Rundsag, brev datert 18.02.2013:

Det er regulert inn flere hytter i området avsatt som LNF-område i kommuneplanen. Dette er 
ikke i samsvar med formålet i kommuneplanen, og heller ikke i samsvar med merknader fra 
fylkesmannen i Vest-Agder datert 13.01.2011. Mener videre at å legge nye LNF striper i 
ubebyggelig bratt terreng mellom nye fritidseiendommer vil ikke veie opp for fjerning av det 
sydlige LNF-området. 
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Tomt 26 er smal og liten og plassert unødvendig nærme eksisterende hytte EH15. Ny og 
gammel hytte vil ligge vesentlig tettere enn hva som er standard i dag og det som ellers er 
foreslått i planforslaget, og han mener derfor at mer luft må etableres.

Videre innspill er at hytte 15 og 28 bør legges lavere i terrenget for å unngå silhuettvirkning. 
Hyttene er ikke forsøkt lagt med ryggdekning som det vises til i kap. 8.6 i planforslaget. 
Plassering og planforslag må samsvare.

Rådmannens kommentar:

Fylkesmannen i Vest-Agder uttaler at de ikke har merknader til planen, i brev datert 
06.06.2012. Når det gjelder LNF og erstatningsområder er dette noe som må påregnes i et
planarbeid. Detaljnivået på kommuneplan og flatereguleringsplan er overordna, justeringer i 
detaljreguleringsarbeid må derfor påregnes. Det er i utgangspunktet borget for fortetting i 
dette området i forbindelse med Reguleringsplan for Sinneslia vedtatt 28.1.2010. I del av 
dette området var det fra før spredte hytter (mrk gule prikker).

I kommunedelplanen er ubebygd belte mot vann for Sinneslia avsatt med mindre enn 50 m. 
Dette ble gjort med bakgrunn i allerede godkjent reguleringsplan Furåsen Sinnes. For de nye 
hyttene i planen er det lagt inn byggegrense som ivaretar krav om 50 m ubebygd belte. 

Tomtestørrelsen i planområdet er varierende, og tomt 26 er av de mindre tomtene.  Det er 
likevel godt mulig å bebygge tomten.  Byggegrensene på tomtene er lagt inn med avstand iht 
vanlig praksis, dvs. 4 m fra nabogrense.  

Profiltegninger er av kommunen vurdert å være i orden.  Det er tegnet inn avkjørsel til alle 
tomter med atkomstveg. Øvrige tomter har atkomststi. For øvrig er det regulert trase for 
skiløyper.  Ut over dette er det ikke krav til innregulering av stier, som vintersti.

Koordinatene som er oppgitt i tabellen i reguleringsbestemmelsene ligger omtrent midt i 
tomtene.  Plassering av hyttene på tomtene styres av bestemmelsene i 10.3.1, samt 
møneretning og byggegrenser i plankart.

Etter rådmannens vurdering kan en ikke se at foreslått mønehøyde for tomtene 15 og 28 sett i 
forhold til terrenget vil gi fare for silhuettdannelse.   Planforslagets bestemmelser er 
detaljerte med tanke på plassering av ny bebyggelse og hensynet til eksisterende hytter og 
landskap. Dette ivaretas i byggesaken.

Område som avviker fra 
byggeområde i kommuneplan.
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Reguleringsplanen gjelder fra det tidspunkt den er vedtatt, og vil da også gjelde ved tilbygg 
og/eller ombygging av eksisterende bygg. Den har ikke tilbakevirkende kraft. 

5.10 Geir Skeie, brev datert 21.01.2013:

Har ingen merknader, men lurer på om også teig 2 som direkte berører hans eiendom også vil 
bli regulert. Kommenterer også at det er brukt feil postadresse.

Rådmannens kommentar: 

Reguleringen gjelder teig 1 og i tillegg gjelder den adkomstvei fra fylkesveien.

5.11 Kari Gjerstad og Harald Idar Gjerstad, brev datert 21.01.2013:

Ber om at navna deres blir strøket fra liste 2.2 side 7, innspill fra private. Ved en feil skrev vi 
under på dette brevet. Vi er ikke knytta til eksisterende VA-anlegg og ønsker å knytte oss til 
det planlagte kommunale anlegget. Vi ønsker også sommervei som tidligere planlagt.

Rådmannens kommentar: 

Det tas til etterretning og dokumenteres herved at Kari Gjerstad og Harald Idar Gjerstad 
ikke vedstår underskrift på ovennevnte innspill.

5.12 Bjørn Owren, brev datert 15.02.2013:

Som opplyst tidligere, ønsker de at området skal beholde mest mulig av sin egenart uten store 
terrenginngrep på grunn av veier, vann og avløp. Har derfor foreslått at ny vei sløyfes helt, og 
at de nye hyttene knyttes på allerede etablert VA-anlegg. Da dette ikke ble tatt til følge, synes 
de at den opprinnelig valgte traseen var akseptabel, og at det var positivt at sommervei kom 
”på kjøpet” når det skulle etableres grøftetraseer. Mener den nye traseen Skv4 vil føre til 
store terrenginngrep med bratt stigning og store utslag uten at det er nødvendig for VA-
anlegget. Ber om at Sirdal kommune veier ulempene med noe ekstra trafikk i Rauda Rosa i 
forhold til de store terrenginngrepene den ekstra veilengden vil medføre. Det bør være 
unødvendig å føre 2 veier helt opp til toppen av Sinneslia. Mener bruksrestriksjoner kan 
settes på sommerveien, dersom kommunen er redd for trafikkbelastningen. 

Rådmannens kommentar:

Tiltakshaver har konkludert med at den tidligere tenkte løsningen med felles vei over Raude
Rosa ikke er gjennomførbar. Foreslått trasé er dermed eneste alternativ. Det har blitt sett på 
andre trasévalg, men det har ikke blitt funnet alternativer som har gitt mindre inngrep og 
bedre stigningsforhold.

5.13 Marit Sundsvik Bendixen og Øistein Bendixen, brev datert 17.02.2013:

Er eiere av feste gnr. 9, bnr. 2, fnr. 13 (eksisterende hytte nr. 5 i planen). Ønsket i 
utgangspunktet ikke vei opp til det eksisterende hyttefeltet, men hadde ikke innspill til første 
utkast der atkomst til BFf4 gikk over Raude Rosa. Her var det etablert vei fra før og 
konsekvensene ved dette alternativet var små. 

Har derimot innspill på endringen av atkomstvei Skv4 til BFf4. Veien er endra fra å bruke en 
eksisterende vei til å etablere en helt ny vei. Dette medfører et så vesentlig naturinngrep at vi 
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finner grunnlag for å protestere. Viser til at det var satt ut stikker i Sinneslia for vei fram til 
BFf4. Stikkene viste en vei som var tilpasset bedre i terrenget enn valgt trase på plankartet. 
Kommenterer veiføringa med utslag og inngrep. Lurer på om Agder Energi har fått 
planforslaget på høring, siden veien krysser strømgate på to steder.  Ønsker at atkomst til 
hyttene kan ivaretas ved å lage gangveier fram til hyttene. Hyttene ligger nært 
parkeringsplass og man må uansett gå på vinteren. Kommenterer også en slukt ned fra tjernet 
i BFf3 til myrområdet Bu der det er regulert akebakke, og balløkke. Dersom det bygges en 
fylling tvers over, må det åpnes for dette siget. Foreslår at det legges en bro for Skv3 over 
slukten.

Foreslår at vei Skv3 legges høyere i terrenget. Dermed kan veien opp til BFf4 legges før 
slukten å medføre at svingen og veien blir mindre bratt. Foreslår alternativt at den 
gjennomgående veien fører opp til BFf4 og at veien til BFf3 går ut fra denne. Viser til 
fylkesmannens innspill om god landskapstilpasning av hyttene, og mener det er naturlig at 
dette også legges til grunn for veitraseene.

Konkluderer med at det ikke er tatt nødvendig hensyn til skadevirkningene på natur og miljø 
ved omlegging av tilførselsvei Skv4 til BFf4. Ønsker primært at Raude Rosa blir brukt som 
atkomstvei til DFf4, alternativt at det kun lages gangveier til hyttene. Siste alternativ er at 
Skv4 svinger av Skv3 i henhold til utsatte stikker. Ber om at kommunen foretar en ny og 
bedre vurdering med hensyn til valg av veitraseer.

Avløp: Eksisterende VA-nett er privat og er lagt som grunne grøfter rett under torva. Vei 
Skv3 krysser ledningsnettet. Mener at eksisterende VA-anlegg merkes i planforslaget. 

Barns lek: Vintervei Skv1 er lagt i et solrikt område hvor mange barnefamilier koser seg på 
fine dager. Har forslag til bedre alternativer. Området som er avsatt til akebakke er uten sol 
om vinteren og bratt. Det kan ikke kompensere for det lekeområdet som ødelegges.

Marit Sundsvik Bendixen og Øistein Bendixen, brev datert 22.04.14:

De registrerer at det ikke er forslått noen endringer i Skv4 fra siste høring. De mener at 
profiltegningene ikke viser terrenginngrepene langs skrenten fra tverrprofil 10 til 50 godt 
nok. Mener at det burde vært en 3D tegning som viser hvordan dette kommer til å se ut. Viser 
til at dette er store terrengendringer som de tidligere har påpekt ikke er i tråd med overordnet 
plan. 

De ønsker også å påpeke at foreslått trace for vann og avløp i forkant av tomtene 20,21 og 22 
vil rasere terrenget i forkant av disse hyttetomtene. Det er ikke anført hvordan vann og 
avløpsledningene skal legges, men viser til at det ser ut som disse skal legges med selvfall og 
antar at de skal legges frostfritt.  Viser til at dette også vil være inngrep som er synlige nokså 
langt, og påpeker at dette ikke kan være i tråd med å ta terrenghensyn under utbygging.  De 
mener at det vil være bedre å trekke vann og avløpsledningene inn på de aktuelle tomtene i 
forkant av hyttene.

Rådmannens kommentar: 

Eiendommen til Bendixen (EH5) er uten tvil den som blir mest rammet av utbygging av 
atkomstveger inn i området.  Den blir omkranset at veger på tre sider, og får relativt store 
inngrep i bunnen av bakken på veg Skv4 tett innpå sin tomt. 
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Overordnede planer i dette tilfellet er kommunedelplan Sinnes-Tjørhom og reguleringsplan 
for Sinneslia.  I kommunedelplanen ble det satt vilkår om at alle nye byggeområder skal 
tilkobles kommunalt avløpsnett. Det ble også åpnet for atkomstveger fram til hyttene. Inngrep 
i terrenget skal gjøres så skånsomt som mulig, men når et område aksepteres for utbygging 
må det ut fra dette påregnes inngrep som følge av VA-ledninger, veger mv.

I dette tilfellet er det i planprosessen foretatt befaringer og vurdert flere alternativer, men det 
er ikke blitt funnet trasévalg som vil gi mindre inngrep og bedre stigningsforhold. 
Tiltakshaver hadde stukket ut en trasé på stedet som viste seg å være for bratt. Alternativet 
om å bruke Raude Rosa-veien vil også medføre en veg med stor stigning. Tiltakshaver har 
også kommet fram til at den tidligere tenkte løsningen med atkomstvei til de øverste hyttene 
via gnr. 9, bnr. 5 ikke er mulig å kunne gjennomføre. 

Ut fra stigningsforhold, trafikksikkerhet og -belastning mv. mener rådmannen at foreliggende 
forslag kan aksepteres. Rådmannen har forståelse for at de som har hytter i området fra før 
ikke ønsker store inngrep i nærheten av sine hytter.  En må likevel forholde seg til 
likebehandlingsprinsippet, og rådmannen viser da til behandling i reguleringsplaner som 
blant annet Hønedalen Vest, Brende Heia, Gravasstøl og Åsen hvor tilsvarende 
terrenginngrep er akseptert. I bestemmelsene og ved tillatelse til tiltak blir det satt krav om at 
inngrepene skal så skånsom som mulig.  Skjæringer og fyllinger skal dekkes med jord og 
terrasseres, isås og gis en tiltalende utforming.

Når det gjelder vann- og avløpstrace til tomtene 20,21 og 22 så er rådmannen enig i at det 
her er mulig å legge denne med mindre inngrep. Dette er tatt til følge ved at va til disse 
tomtene legges i byggeområdene eller vegtrace.

Ved utbyggingen må eksisterende VA-ledninger ivaretas eller erstattes.  Interne VA-ledninger
i feltet er private, men disse er så tilkoblet offentlig anlegg, noe som er krav iht 
kommuneplanens bestemmelser. Angående eksisterende VA-nett, er utbygger kjent med 
anlegget og har til hensikt å samarbeide med Sinneslia Vann og Avløp for en samordning.

Atkomstvegene Skv1, Skv 4 og Skv 3 krysser også traseen for høyspentlinjen (Stolpe må 
flyttes i SkV3). Agder Energi har ikke kommet med merknad vedrørende dette, men det er 
normalt slik at dersom en utbygging medfører behov for flytting av linje/stolper blir utbygger 
ansvarlig for dette. 

Tjernet i området er et viktig landskapselement, og er lagt inn i planen med “hensynssone 
friluftsliv vann”.  Ved utbygging av veger mv. i området er det viktig at hensyn til tjernet 
ivaretas.

Side�246



Vedrørende aktivitetsområde/trase Skv1 vises det til kommentarer ovenfor. 

I følge tiltakshaver har nytt område for akebakke og skilek fått en tilfredsstillende 
beliggenhet slik det framkommer av siste reviderte plankart.

5.14 Ragnhild Thomsen, brev datert 18.02.2013:

Vil protestere mot at det lages en vintervei, Skv1 langs det området som brukes av veldig 
mange småbarnsfamilier i løpet av hele vinteren. Området der veien er lagt, er solrikt og lunt 
og mye i bruk til opphold. Dersom det etableres vei her, vi området miste sin attraktivitet for 
småbarnsfamilier. Området som er satt av til skileik har ikke sol, er svært bratt og kan ikke 
brukes på samme måten som området som i dag brukes til aktivitetsområde. Planforslaget tar 
fra hytteeierne et flott område, og erstatter det med noe som ikke vil bli brukt. Mener man må 
få til atkomst til BFf2 på en annen måte.

Rådmannens kommentar: 

Gjennom kommunedelplan og tidligere reguleringsplan er dette avsatt som byggeområde.  
Det er vurdert at det innenfor planområdet gjennom regulert Bu(akebakke/skileik), Bau 1 
balløkke, Bau 2 og LNFf (friluftsområde), samt skiløype er avsatt tilstrekkelig areal for 
aktivitets/friluftsformål. 

Det er gjort en avgrensing av område Bu akebakke/skileik slik at den bratteste delen er tatt 
ut.  

6. Vurdering av planforslaget

Byggeområder og utnyttelsesgrad

Planforslaget inneholder 34 nye hyttetomter og 16 eksisterende hytter. I planforslagets 
bestemmelser pkt. 1.3.2 er det foreslått en utnyttelsesgrad på maksimalt BYA = 150 m² per 
eiendom uten at parkeringsareal er medregnet. For tomter med parkering er maksimalt BYA 
= 168 m². Utnyttelsesgraden er i tråd med overordnede føringer. Planforslagets bestemmelser 
er detaljert med tanke på tilpasning i landskapet og eksisterende hytter samt arkitektonisk 
utforming.

Planforslagets beskrivelse inneholder også faglige råd og visjoner for utforming av bygninger 
og anlegg.

Parkering og atkomst

Noen hytter har parkering på tomten. Alle hyttene skal uavhengig av det ha to 
biloppstillingsplasser på felles parkeringsareal. Kravet til antall biloppstillingsplasser er i tråd 
med bestemmelsene i kommunens overordnede føringer.

Atkomstvei Skv4: Det har vært mange innspill som omhandler denne atkomstveien. 
Alternative løsninger er vurdert, men det har ikke blitt funnet andre bedre trasévalg. Dette er 
både på grunn av eierforhold, men også med tanke på terrenginngrep og veitekniske 
løsninger. Se også rådmannens kommentarer ovenfor.

Side�247



Vann og avløp

Fritidsboligene skal tilkobles offentlig vann- og avløpsnett. Offentlig vann- og avløpsnett 
føres fram via hovedatkomstvegen fra vest. Trasé vises i planen der hvor denne ligger utenfor 
veg eller byggeområder.

LNF-område

Plangrepet går ut på å samle fritidsboliger slik at det blir større sammenhengende grønne 
arealer innimellom. I tillegg har avstand til vannkant hatt betydning for plassering av tomter.

Barn og unges interesser

Planforslaget sikrer områder for ulike former for lek, blant annet skiløyper, akebakke og 
balløkke. I tillegg er det grøntområder mot vassdrag og internt i hyttefeltet for fri lek og 
ferdsel. Det er satt rekkefølgekrav til opparbeiding av anleggene.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Analysen er basert på analyseskjema. Det er merknader angående høyspentledninger, 
atkomstvei for brannbil og terrengformasjoner som kan utgjøre spesiell fare. Det har vært et 
tilfelle av snøskred, men skiløype og bygninger er lagt utenom dette fareområdet. Det er gjort 
vurderinger i forhold til flom, og det er ikke plassert hyttetomter i flomutsatt område.

Det er rekkefølgekrav om at det må være etablert tilfredsstillende forsyning av slokkevann 
før det gis tillatelse til oppføring av nye hytter.

Landskap og terreng:

Terrenget er kupert med helninger i både nordlig, sydlig og østlig retning. Overordna ligger 
hele området nord og nordøst, 60 – 90 meter over Sinnesvatnet. Hele planområdet er del av 
ett overordna landskapsrom rundt Sinnesvatn. Høy trevegetasjonen skjermer flere steder mot 
innsyn og utsyn. I Åsdraget på toppen av Sinneslia kan hyttene danne silhuettvirkning 
dersom de plasseres for høyt. Her er hyttene søkt lagt med ryggdekning for å unngå dette. Lia 
ellers har tett bjørkeskog. Eksponering er ikke dominerende.

Universell utforming:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 1-1er det krav om universell utforming for uterom, 
varige konstruksjoner, anlegg og bygg. Krav om universell utforming framkommer av lov og 
forskrift.

Naturmangfold:

Området ligger på skogsmark med furu og noe innslag av lauvtre. Bunnsjiktet består av 
lyngarter og litt gras. Ett myrdrag er dekt med myrvegetasjon. Det er observert elg og hare i 
planområdet, og det er trolig også rådyr i området. I følge artsdatabanken er det registrert en 
rødlisteart, Strandsnipe, innenfor planområdet. Rødlistearten berøres ikke av byggetiltak. Det 
er ikke registrert naturtyper som skal vernes eller er vernet. Detaljreguleringen vil trolig ikke 
skade naturmangfoldet.

Side�248



Hensynssoner:

Hensynssoner framkommer av plankart og reguleringsbestemmelsene. Bruken av 
hensynssone på høyspent og skiløyper virker fornuftig.

I området inngår et lite tjern.  Dette er et viktig landskapselement som må ivaretas ved 
utbyggingen.  Området er sikret ved hensynssone og avstand.

Tjernet

Arkeologiske undersøkelser:

Det ble gjennomført registrering av automatisk freda kulturminner i forbindelse med 
utarbeidelsen av gjeldende plan. Det ble ikke registrert automatisk freda kulturminner 
innenfor det aktuelle planområdet.

Utbyggingsavtale:

Det er krav om utbyggingsavtale jamfør Plan- og bygningsloven og kommuneplanens 
bestemmelser. 

7. Konklusjon

Mange innspill fra eksisterende hytteeiere i området viser at det er stort engasjement for å få 
til en best mulig fortetting i området. Det er særlig atkomstvei, terrenginngrep, eksponering 
av nye hytter og innsyn til eksisterende hytter som har vært gjengangere i innspillene. Det har 
skjedd omfattende endringer i planforslaget som har ført til tre høringsperioder. Ulike 
alternativer for atkomstveg til område BFf4 er vurdert. Planforslaget som fremmes nå, ansees 
å være så gjennomarbeida at det kan behandles. Planforslagets bestemmelser er detaljerte, og 
sikrer at nye hytter får en best mulig plassering og utforming i forhold til landskap og 
eksisterende hytter. 
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Forslag til vedtak:

I henhold til kommunedelplan for Sinnes/Tjørhom og PBL (2008) § 12-12 godkjennes 
regulering for Sinneslia, teig 1, gnr. 9, bnr. 2. plan ID 2010010 med plankart datert 24.04.14, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 27.03.14.

I henhold til PBL § 12-14 oppheves/erstattes sammenfallende del av plan med ID 2008005. 

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

John Birkeland May Britt Ousdal
Kst. rådmann Plankoordinator

Parter i saken
ANDERS FOSS ROALD AMUNDSENSGATE 

104
4307 SANDNES

ANDERS JOHAN  OG 
HELENE VAALAND 
ERIKSEN

LYNGNESKROKEN 14 A 4018 STAVANGER

ANNE ERSLAND OG ARVE 
SOLHAUG

AUSTERHEIMVEGEN 73 D 4050 SOLA

ANNE KRISTIN BRAUT OG 
SIGMUND BERGE

TORVMYRVEIEN 1 4326 SANDNES

ASTRI URSTAD DIRDAL KVIETUNET 3 4034 STAVANGER
Audun Skartveit Knatten 4A 4050 SOLA
Bendik Voll Hølenesvn. 11 4308 SANDNES
BENTE SVARSTAD NYBØ KYRKJEVEGEN 145 4327 SANDNES
BERIT HOVEN BRAUTVEGEN 495 4343 ORRE
BJARNE EDLAND TYDEBÆRVEIEN 7 4330 ÅLGÅRD
BJARNE OG BRIT ANITA 
VATNE

SKARET TERRASSE 5 4326 SANDNES

Bjørn M. Stangeland Sleirevn. 1 4317 SANDNES
BJØRN OWREN TVERRFLATVEIEN 13 4018 STAVANGER
BRANNBU 
HYTTEFORENINGEN

Jærveien107 4318 SANDNES

CECILIE HUSLID ROALD AMUNDSENSGATE 
104

4307 SANDNES

DAG HALVORSEN Jærveien 102B 4321 SANDNES
EINAR NESSET Spangereidveien 2, leilighet 13 4520 Lindesnes
ELSIE OG RASMUS 
KVASSHEIM

NEDRE TORFÆUS GATE 13 4009 STAVANGER

FRANK SKJÆVELAND MOSABERGET 36 4330 ÅLGÅRD
Fylkesmannen i Vest-Agder
GEIR SKEIE VÅLANDSGATA 62 4010 STAVANGER
GEIRMUND ÅRESKJOLD SØREDALEN 476 4308 SANDNES
GRETE HELGELAND Tjodolvs gate 40B 4010 STAVANGER
GRETHE THESEN 
KOPPANG

Ragnhildsgate 49B 4044 HAFRSFJORD

GUDRUN OG JAN OLAV 
BÆRHEIM

KNATTEN 16 4355 KVERNALAND

GUNNAR INGE HETLAND Jærveien 132 4321 SANDNES
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GUNNAR SINNES VIVENDELVEIEN 1 4316 SANDNES
HARALD IDAR GJERSTAD POSTBOKS 138 4358 KLEPPE
HARALD URSTAD SKOGHOLTET 13 4330 ÅLGÅRD
HEGE HOVLAND OG OLA 
ANDERS SKAUBY

SEVJEBRÅTET 4 A 4020 STAVANGER

HELGE INGAR ØDEGAARD KRONPR. MARTHAS GATE 
16

4044 HAFRSFJORD

HELGE JORDAL IVERSEN DALASTEINVEIEN 39 4085 HUNDVÅG
HILDEGUNN HELGELAND Lauvmeisveien 15 4328 SANDNES
HJØRDIS SINNES 
SKADBERG

AUSTHALLET 19 4325 SANDNES

HøeiUeland Sinneslia AS Kvernelandsveien 19 4323 SANDNES
INGER HELGELAND 
SVELA

BOGAFJELLSKOGEN 30 4324 SANDNES

INGER RAVNDAL OG 
JOSTEIN BOSTAD

Gjesdalbakken 14 4306 SANDNES

INGVE OG TOVE BRIT 
HOVLAND

FURULUNDEN 10 4018 STAVANGER

JANNE KJESETH LEIRKARVEIEN 23 A 4032 STAVANGER
JARLEIV JOHAN SINNES SINNES 4443 TJØRHOM
JENS-OLAV RUNDSAG HELLEVEGEN 17 4052 RØYNEBERG
JOHAN HENNING AASE LUNDEHAUGEN 3 4323 SANDNES
JOHN CARSTEN SINNES JONSOKVEIEN 9 D 4046 HAFRSFJORD
John Mork Urstad Agatv. 25 4321 SANDNES
Jorund Øyri Eikeset 2 4032 STAVANGER
Karen Inger Espeland Fløyrliv. 13 4307 SANDNES
Kari Bakke Skjørestad Lie 4311 HOMMERSÅK
Kari Sinnes Bjørneveien 1 4323 SANDNES
KARL JOHNNY BRAUT SOLLIVEIEN 2 4326 SANDNES
KETIL JOHANSEN BJØRNØYGEILEN 6 4085 HUNDVÅG
KJELL FAMMESTAD BRAUTVEGEN 495 4343 ORRE
KJELL OVE NYGÅRD SKOGSBAKKEN 67 4020 STAVANGER
KJELL STRØMSNES SKØYTEVEIEN 4 4085 HUNDVÅG
KNUT DOLMEN LEIRKARVEIEN 23 A 4032 STAVANGER
KREATEL AS JÆRVEIEN 332 4322 SANDNES
KRISTINE RÅFLE TYDEBÆRVEIEN 7 4330 ÅLGÅRD
KÅRE HAUKLAND ROALD  AMUNDSENS 

GATE 41
4307 SANDNES

LARS SANNE KYRKJEVEGEN 57 4327 SANDNES
LIV RAGNHILD 
STORHAUG

FURUVEGEN 9 4355 KVERNALAND

LIV WIGDIS BLOCK 
WATNE

LENSMANN CARLSENS 
VEG 88

4352 KLEPPE

MAGNE AUESTAD FURUVEGEN 9 4355 KVERNALAND
Marit Mork Eikegreina 31A 4017 STAVANGER
MARIT SUNDSVIK OG 
ØISTEIN ELIAS BENDIXEN

GLETTEFJELL 30 4325 SANDNES

NILS OLE TJØRHOM NEDRE MAUDAL 4335 DIRDAL
ODD ENGELSGJERD GALEIVEGEN 3 B 4056 TANANGER
ODDBJØRN HELGELAND GRANLIHAGEN 9 A 4332 FIGGJO
OLE BAKKE FLOEN 9 4308 SANDNES
OLE JOHAN TJØRHOM TJØRHOM 4443 TJØRHOM
Per Anda Strondavika 31 4329 SANDNES
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PLANKONTORET 
HALLVARD HOMME AS

POSTBOKS 95 4747 VALLE

Pricewaterhouse Coopers AS Kanalsletta 8 4052 RØYNEBERG
RANDI B W HUSTOFT
SINNESLIA AS  
HØIEUELAND

KVERNELANDSVEIEN 19 4323 SANDNES

Sjur Svarboe Sandnesveien 192 4312 SANDNES
SOL-PROSJEKT AS FOSSANHAGEN 4110 FORSAND
Statens Vegvesen
TOM OVE WOLD NESJABERGET 14 4330 ÅLGÅRD
TOR EIRIK ANFINSEN SKOGSBAKKEN 26 4319 SANDNES
TOR LOMELAND FURUVEIEN 25 4330 ÅLGÅRD
TOR SIGVE VIK SINNES 4443 TJØRHOM
TORUNN ØYAN BJØRNØYGEILEN 6 4085 HUNDVÅG
TOVE VIGRE OG HANS 
PETTER HANSEN

6011 Majestic Pines Drive

Vest-Agder Fylkeskommune
AASE KJERSTIN 
SKJÆVELAND

ÆKREVEIEN 2 4018 STAVANGER

Vedlegg

1 2010010_Sinneslia_Teig1_ plankart 24.04.2014
2 Planbeskrivelse og planbestemmelser - 27.03.2014
Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø - 06.05.2014 –  PS 14/51.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådt.

Tilråding fra utvalg teknikk, landbruk og miljø.
I henhold til kommunedelplan for Sinnes/Tjørhom og PBL (2008) § 12-12 godkjennes 
regulering for Sinneslia, teig 1, gnr. 9, bnr. 2. plan ID 2010010 med plankart datert 24.04.14, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 27.03.14.

I henhold til PBL § 12-14 oppheves/erstattes sammenfallende del av plan med ID 2008005. 

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.
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Etter administrativ handsaming.

04.12.11 OMG
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14.12.2012

OMG
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Føremål
Busetnad og anlegg (PBL § 12-5 NR.1)
1121 - BFf - Fritidsbusetnad. - frittliggjande
1510 - Bea - Energianlegg, Trafo
1540 - BRen - Renovasjonsanlegg
1610 - BU - Uteopphaldsareal, skileik, akebakke
1600 - Bau - Anna uteopphaldsareal 
Samf.anl. og tek. infrastr. (PBL § 12-5 NR.2)
2011 - Skv - Kjøyreveg
2015 - Skg - Gang- sykkelveg
2016 - Skg - Gangveg, adkomststi
2018 - Sat - Anna veggrunn, tekn. anl.
2082 - Spp - Parkering
2190 - Sva - Komb.tek.infrastrukturtraseer - VA leidning og straum
2800 - Skt - Kombinert skiløype og sumarveg
Landbruks-, natur- og Friluftsføremål (PBL § 12-5 NR.5)
5130 - LNFf - Friluftsføremål - LNFf2 - Skiløype
Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 NR.6)
6710 - Vf - Friluftsområde i sjø og vassdrag

Omsynssoner (PBL § 12-6)
RpFareSone - Høgspenningsanlegg (inkl høgspentkabler)
RpSikringSone - Frisikt
RpAngittHensynSone - skiløype/tjødn

Reguleringsplanomriss
Reguleringsplan hensynssonegrense
Reguleringsplan formålsgrense

RpJuridiskLinje
1203 - Regulert tomtegrense

z z 1204 - Eiendomsgrense oppheves
1211 - Byggegrense
1214 - Bebyggelse som inngår i planen
1221 - Regulert senterlinje
1222 - Frisiktlinje
1223 - Regulert kant kjørebane
1225 - Regulert parkeringsfelt

8 8 1259 - Måle- og avstandslinje

Revisjon E Etter administrativ handsaming. 24.04.2014 MBO/amu
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Bakgrunn
Den 28.01.10 fekk Ola Bakke, Jarleiv Sinnes og John Carsten Sinnes eigengodkjent 
reguleringsplanen Sinneslia delar av gnr./bnr. 9/5, 9/6 og 9/2. Del av dette planområde 
låg som ”Teig 1”. Teig 1 var synt som byggeområde i reguleringsplanen, og det var sett 
krav til utbyggingsplan. 

No ynskjar grunneigar Ola Bakke å få detaljregulert eigedom gnr. 9 bnr. 2 som ligg som 
”Teig 1”. Ola Bakke har gjeve i oppdrag til Plankontoret Hallvard Homme A/S å 
utarbeide ny detaljreguleringsplan for Sinneslia 9/2.

Ny detaljplan vil avløyse tidlegare planar som vedkjem bruk av eigedom gnr. 9 bnr. 2.

Figur 1: Gjeldande detaljplan for Sinneslia, delar av gnr./bnr. 9/5, 9/6 og 9/2, Jarleiv 
Sinnes, John Carsten Sinnes og Ola Bakke (eigengodkjent i kommunestyret den 
28.01.2010)
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Varsling og innspel 
Berørte grunneigarar og naboar vart tilskrivne om planarbeidet den 14.12.2010. Det 
same vart offentlege høyringsinstansar med interesse i området. Planarbeidet vart 
samstundes kunngjort i Sirdølen, og på Sirdal kommune sine internettsider. 
Innspelfristen vart sett til den 25.01.2011. 

I samband med oppstart av planarbeidet blei det halde plankonferanse med Sirdal 
kommune 23. november 2010. Referat frå denne + innspelsbrev frå kommunens 
planetat ligg ved under skiljeblad 4. Planen vart tildelt PlanID 2010010. 

Innspel frå offentlege instansar 
Agder Energi, mail dagsett: 28.01.2010:
Agder Energi peikar på at innanfor planlagt planområde er det både eksisterande høg-
og lågtspenningsanlegg, luft- og kabelanlegg som det må takast omsyn til. Begge kan 
flyttast/endrast på i forhold til gjeldande forskrift og vilkår. Det peikast og på at denne 
reguleringa er av eit slikt omfang at det må settast av plass for nytt høgspenningsanlegg, 
både med høgspent tilførselskabel og ny/nye nettstasjonar. Høgspenningsanlegg må 
leggast inn som omsynssone i plankartet.   

Kommentar:
Innspel frå Agder Energi takast med i det vidare planarbeidet. 

Statens Vegvesen (19012011): uttalar at planområdet ligg utanfor deira interesse-
område.

Fylkesmannen i Vest-Agder, brev dagsett 13.01.2011: 
Fylkesmannen peikar på at reguleringsarbeidet bør skje i samsvar med arealutnyttinga i 
overordna plan. Om planforslaget avvik vesentleg må planen konsekvensutgreiast (KU). 
Planbeskrivinga må omtale verknadane av planen. 

Sinneslia ligg i ein del av kommunen kor det har vore høgt utbyggingspress. Området 
kan bli eksponert, og difor må man leggje vekt på god landskapstilpassing når tomtene 
skal plasserast. Sinneslia ligg og nær Sinnesvatnet. I kommuneplanen er det ein generell 
50-meters avstandsgrense for bygging mot vassdrag, denne og anna LNF – område i 
overordna plan må takast i vare og oppretthaldast som LNF – område i ny plan. 

Det er og viktig og ta omsyn til naturmangfaldet. Blant anna må føre – var prinsippet 
følgjast, og verknadar på økosystemet må vurderast ut i frå den samla belastninga. Ei 
ROS – analyse skal som hovudregel utarbeidast. Om dette ikkje blir gjort skal det  
synliggjerast kvifor i planbeskrivinga.  

Kommentar: 
Reguleringsarbeidet for Sinneslia er i stor grad i tråd med arealutnyttinga i overordna 
plan. Samstundes er det i forslaget til planen lagt inn friluftsområde der det i den 
overordna planen er synt byggområde. Endringane som er gjort er ikkje av vesentleg 
karakter. På bakgrunn at dette er det vurdert at krav til KU ikkje blir utløyst. Det er lagt 
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vekt på god landskapstilpassing av hyttene både i samband med plassering, men også i 
samband med reguleringsføresegnene for møne- og grunnmurshøgde. 

Det vil ikkje bli lagt nye hytter nærare vatnet enn 50 meter, på dette grunnlag vil det bli 
oppretthalde LNF – område langs med vatnet. 

Vest-Agder fylkeskommune, brev dagsett 14.01.2011
Fylkeskommunen minner om at det generelt skal omtalast korleis barn og unge sine 
interesse er ivaretekne i planprosessen og gjev døme på korleis dette kan gjerast i 
praksis. På grunn av at det finst eksisterande hytter i området, bør fortetting skje på ein 
måte som tek vare på det eksisterande bygningsmiljøet. Landskapet bør takast omsyn til 
gjennom plassering av hytter, grøne korridor, fargeval på bygg, minimering av 
terrenginngrep og oppretthalding av korridor langs vassdrag. Kulturminneavdelinga har 
ingen merknader. 

Kommentar:
Barn- og unge sine interesse er omtalt i vurderingskapittel. Fortetting tek omsyn til 
eksisterande bygningsmiljø og landskap ved at ein byggjer på eksisterande struktur i 
utbyggingsmønster og landskapsfenomen. Føresegner forsøker å tilpasse nye bygg til 
dagens.   

Mattilsynet, brev dagsett 21.01.2011
Mattilsynet synar til at det i dokumentasjonen dei har motteke er det ikkje gjort reie for 
korleis vassforsyning til område skal løysast. Det peikast på at dette må takast omsyn til 
dette i reguleringsarbeidet. 

Kommentar:
Hyttene i område skal knytast til offentleg vatn- og kloakkløysning.  

Innspel frå private

Aase Skjæveland, Tove Vigre Hansen, Kristin Hovda Anfinsen, Eirik Anfinsen, 
Siri Owren, Bjørn Owren, Jan Olav Bærheim, Gudrun Bærheim, Marit Sundsvik 
Bendixen, Øistein Bendixen, Kjell Ove Nygård, Kari Gjerstad og Harald 
Gjærstad, brev dagsett 14.01.2011: 
Overnemnde har følgjande førespurnad i samband med regulering av Sinneslia: 

1) Dei ber om at det ikkje bli laga sommarveg opp til eksisterande hyttefelt. Det er 
allereie etablert offentleg vatn- og avlaupsanlegg  som nye hytter kan knytte seg 
til. Dette anlegget er knytta til offentleg ledningsanlegg ved Dreyerbu. Dette 
anlegget er også laga med grunne grøfter slik at opphavleg terreng er intakt. Dei 
ber om at terrenget blir skåna mot terrenginngrep som sjølvfallsleidning, 
frostfrie grøfter og sommarveg. 

2) Tjernet bør regulerast som friluftsområde med vernesone rundt.
3) Det bør leggast til rette for gangsoner mellom tomtene og gangveg til alle 

hyttene. 
4) Det ynskjar at bygningar skal plasserast og utformast slik at dei fell naturleg inn 

i område og bygningsmiljøet. Vidare ynskjar dei at hyttene plasserast slik at dei 
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ikkje øydelegg utsikt unødvendig, gir sjenerande innsyn, eller på anna måte 
innverkar på det private hyttelivet. 

Kommentar: 

1) Innspelet blir vurdert i det vidare planarbeidet. 
2) Område rundt tjønna vil bli regulert som ”friluftsføremål”, og det vil bli lagt inn 

ei byggegrense på 25 meter frå vatnet. 
3) Innspelet blir vurdert i det vidare planarbeidet.
4) Det er lagt vekt på god landskapstilpassing av hyttene både i samband med 

plassering, men også i samband med reguleringsføresegnene for møne- og 
grunnmurshøgde.

Sinneslia Vann og Avløp v/Henning Åse (08022011) gjer greie for eksisterande 
avlaupsanlegg i området og bed reguleringa av 9/2 take omsyn til dette og tilbyr 
samstundes tilknyting.

Kommentar: Innspelet er teke opp med utbyggjar og teke omsyn til.

Tilleggsvarsel

Sirdal kommune vedtok i planutvalsmøte den 07. februar 2012, sak nr. 12/7, at planen 
skal leggjast ut til offentleg ettersyn med nokre mindre endringar. Blant anna skulle 
vegtraséen mellom fylkesvegen og fram til det som var planområdet på dette 
tidspunktet, innlemmast i planområdet. Denne utvidinga av planområdet kravde eit 
tilleggsvarsel til dei som då vart berørte av tilleggsarealet. Dette kravet vart spesifisert 
for planleggjar i møte med kommunen den 22. februar 2012. Ein har difor sendt ut 
varsel om oppstart av planarbeid på nytt den 29. mars 2012, med svarfrist den 23. april. 

Av offentlege innspel som kom etter tilleggsvarslinga var eitt frå Vest Agder 
fylkeskommune, som melder at dei ikkje har fleire merknader ut over det som tidlegare 
vart spelt inn. 

Statens Vegvesen ønskjer i krysset mellom adkomstvegen og fylkesvegen regulerte 
frisiktsoner på 6x65 m (langs fylkesveg) og 4x20 m (langs adkomstveg, frisikt for 
trafikantar på GS-vegen). 

Kommentar:
Frisiktsoner regulerast i trå med innspelet. Ein oppmodar vegvesenet om å bruke e-post 
ved oversending av innspel då postgangen førar til uforutsigbare tidstap. 

Av private kom det inn innspel frå Torunn Øyan og Ketil Johansen, feste nr.13 i 
Sinneslia. Hytteeigarane er bekymra for prosjektet sin inngripen i naturen og 
medfølgjande forringing av områdets utsjånad. Dei er bekymra for kva det vil bety for 
dei når bruken av eksisterande VA-løysing utvidast. Dei er bekymra for at prosjektet vil 
føre til ei kraftig utviding av noverande parkeringsplass og at dette kombinert med 
planlagt veg vil føre til eit kraftig inngrep i vår hytte/natur oppleving.

Kommentar:
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Noverande p-plass vert ikkje regulert utvida gjennom føreliggjande planforslag. 
Kapasitet i VA-løysing er ikkje del av planen, men kan sjåast på som ein privatrettsleg 
avtale mellom bruker og tilbjodar. Planforslaget bruker eksisterande veg- og stitraséar, 
slik at endringane ikkje vert alt for omfattande. 

I tillegg skreiv Hilde Haukland eit innspel på vegne av Kåre Haukland, der 
hytteeigaren på festenummer 15 seier seg samde i innspelet til Øyan og Johansen, 
særleg med omsyn til for høgt trykk i vassleidninga. 

Merknader etter høyringsrunden
Planforslaget har vore til offentleg ettersyn fram til den 27. juli 2012. Det har i denne 
perioden kome 13 merknader. 

Av offentlege instansar har det kome svar frå fylkeskommunen, Fylkesmannen og 
Statens vegvesen. Offentlege instansar har ingen merknader.

Det føreligg følgjande private merknader:

Jarleiv Sinnes:
Naudsynt avtale for gjennomføring av tiltak må vere på plass før utbygging kan 
gjennomførast.

Kommentar:
Plankontoret foreslår å etterkomme merknad ved å ta inn rekkjefølgjekrav om at 
nødvendig avtale må føreligge før utbygging kan skje. Kommunen anbefaler følgjande 
rekkjefølgjekrav (sjekka med fylket):
«Det gjevast ikkje løyve til igongsetting av noen hytter i planområdet før tilkomstveg og 
va-anlegg er etablert»

Merknad Brit og Bjarne Vatne, PWC, Engelsgjerd og Aase:
Gjeld tilkomst sommarveg til nytt planområde via «Raude Råsa». Ber om at denne 
legges om.

Kommentar:
Merknad etterkomast ved at det gjerast endring av foreslått tilkomstveg veg at SKV2 
kuttast ved tomt 15 og 28. Dette er omtrent samsvarande med foreslått alternativ 2 frå 
PWC. Vinterløype er det også ivaretatt. Skv3 er sommarveg. 

For øvrige tilhøve vedrørande tilkomstveg visast til kommentar til merknad 1. 
Privatrettslige tilhøve for øvrig kommenterast ikkje.

Merknad frå Bjørn M. Stangeland:
Protesterer på planlagt parkeringsplass- at den ligg så nærme tomta.

Kommentar:
Plankontoret saman med utbygger vurderer om det er høve for å gjere justeringar/tiltak 
for å få noko meir avstand frå parkeringsplass til hyttene her. Det må vurderast 
terrenginngrep mv.
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Ein har kome til at p-plass kan utvidast noko mot aust utan store terrenginngrep, 
dermed har ein høve til å kutte p-plassrekkje mot tomtene. Avstanden aukar dermed 
med 5 m. 

Merknad frå Grethe Thesen Koppang og Bård Koppang: 9/2/5
Tilkomstveg – same merknad som nr. 2, Vatne.

Påpeker uheldig plassering av tomtene 8, 15 og 17.  Dette begrunnast med 
silhuettverknad, innsyn til hytte på 9/2/5 mv.

Kommentar:
Merknad vedrørande tilkomstveg takast omsyn til ved endring av tilkomst som nemnd 
ovanfor.

Planleggjar oppfattar silhuettverkanden som tilfredsstillande i fjernverknad. Nye bygg 
kan opplevast utan ryggdekning dersom ein står nære inntil dei og ser opp, men det er 
ikkje denne verknaden ein ynskjer å unngange. Sett frå nordsida av Sinnesvatn vil ingen 
av tomtene liggje i silhuetten, det er dette som vart brukt som målestokk i tidlegare 
debattar om silhuett i dette området. 

Merknad frå Ole Bakke 
Meiner at det vil vere eit problem å få tilfredsstillande løysning med UU for tomt 30.

Informerer om at det er bedt om skjønn for atkomstvegen til planområdet.

Kommentar:
Utgangspunktet for kommunen er at ved heilårsveg til tomta krevjast universelt utforma. 
Planleggjar meiner at terrenget ikkje inviterer for universell utforming med mindre ein 
godtek store terrenginngrep eller uhøvisk kompliserte byggverk på tomta. Ein tek difor 
ut kravet om UU for denne tomta. 

Merknad frå Rundsag 9/2/13
Meiner det er avvik frå byggjeområde i kommunedelplan, og at avstandskrav 50 m til 
vatn ikkje er overhalde. Hytteeigar påpeiker at plassering av tomt 26 er uheldig i forhold 
til eksisterande hytte på tomt 15 og at tomta er for liten. Manglande vinterløype og 
tilkomstar til hyttene. Plassering av hyttene – koordinatar. Fare for silhuettverknad tomt 
15 og 28. Rettsverknad av reguleringsplanen må ikkje vere tilbakeverkande. 

Kommentar:
Avstand 50 m til vann er overhalde for nye hytter. Det skal regulerast vinterløype og 
tilkomststi eller -veg til alle hyttene. Byggjegrenser og regulerte møneretningar oppgjev 
plassering av hyttene. Dette er i samsvar med krav. Ein kan ikkje sjå at det er trong for 
justering av planen i høve til dei andre merknadene. Reguleringsplanen har verknad på 
alle framtidige søknader om tiltak. Nye vegar prosjekterast der terrenget gjer det 
naudsynt.

Merknad frå SOL-prosjekt as
Påpeker at de eier 9/2/6 i planområdet.
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Kommentar:
Eigedommen er så vidt en kan sjå ivareteke i EH 13. Avtale om disponering er 
privatrettslege.
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Føringar frå overordna planar

Kommuneplanen for Sirdal legg føringar for føresegner og retningsliner for utarbeiding 
av reguleringsplana. Områdenemning 135 i kommuneplanen heimlar planarbeidet. Dei 
føresegnene som er relevante er ført opp nedanfor. 

1) Nye hyttefelt innanfor regulert område skal som hovudregel tilkoplast 
kommunalt avlaupsanlegg. I område der det ikkje er kommunalt 
avlaupsanlegg, eller der avstand ikkje naturleg tilseier tilknyting, skal det 
etablerast fullgod avlaupsløysing.

2) Utbyggingsavtalar skal vera ferdigforhandla før utbygging tek til.
3) Faglege råd om utforming av landskap og bygningar skal inngå i 

plandokumentet.
4) Reguleringsplanen skal ivaretake/vise:

- God tilpassing av bygg til landskaps-, vegetasjons- og 
terrengforhold.

- Tilkomst, tilkomstveg og parkeringsareal tilsvarande 2 plassar 
per hytte.

- Gangstiar, barmarks- og vinterløypenett.
- Plassering av renovasjonsskur eller anna godkjend 

avfallshandtering.
- At jordlova sine § 9 og §12 fortfarande gjeld i hytteområde
- At utbygging ikkje skjer i skredutsette område.
- Eit ubygd belte på 50 m langs vatn og vassdrag ved 

hyttebygging.
- Transport i samhøve med godkjende reguleringsføresegner.
- Andre forhold i samhøve med gjeldande lover og forskrifter.

Kartutsnitt frå kommuneplanen for Sirdal kommune. 

Figur 2: Utdrag 
av kommuneplan 
for Sinneslia
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Kartutsnitt som syner planavgrensing av ny detaljplan

Figur 3: Varsla planavgrensing, ved første varsling

Figur 3a: Varsla plangrense, tilleggsvarsel (tilleggsområdet er skravert)
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Omtale av planområdet

Landskap

Planområdet ligg i nordlia ned mot Sinnesvatnet. Sjølve utbyggingsområdet ligg 60 – 90 
meter over vatnet. Dette området heller stort sett jamt mot nordaust, men flatar ut i den 
austlegaste delen. Her er det eit myrdrag.

Heile planområdet er del av eit overordna landskapsrom kring Sinnesvatn. Det er to 
utydeleg avgrensa underordna rom i planområdet. På underordna nivå kan ein seie at 
myrdraget dannar eit eige rom, mens den jamne nordaustlia er eit anna. 

Utsyn mot aust

Eksponering

Heile området ligg mot nord og nordaust. Den høge trevegetasjonen skjermar fleire 
plassar mot innsyn og til ein viss grad òg mot utsyn.

Utsyn mot Sinnes
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Naturgrunnlag 

Geologi 
Berggrunnen i området er øyegneis, granitt, foliert granitt. 

Figur 4: Berggrunnskart (www.ngu.no)

Lausmassar 
Lausmassane innanfor reguleringsområdet består delvis av tykk og tynn morene og 
breelvavsetning. 

Figur 5: Lausmassekart (www.ngu.no)

Vegetasjon 
Området ligg på skogsmark. Det er mykje furu og eit visst innslag av lauvtre i skogen. 
Botnsjiktet består av lyngartar og litt gras. Myrdraget er dekt med myrvegetasjon 
(mosar, gras, storr). 

Planområdet

Planområdet

Side�268



Detaljreguleringsplan for Sinneslia, gnr. 9 bnr. 2 - planID 2010010

2378/Plankontoret Hallvard Homme AS ------------------------------------------------------------Ole Bakke

Vegetasjonen pregast av skogsartar og myrvegetasjon. Ein kjenner ikkje til truga artar i 
planområdet.

Skog og bonitet
Innanfor planområdet finnast område som er registert som: Skog, lav bonitet, myr, open 
jorddekt og skrinn fastmark. 

Figur 6: Bonitetskart (www.ngu.no)

Klima
Klimaet pregast av den sørvestlandske, kystnære sona området ligg i. Det er ca. 1500 –
1800 mm nedbør i året, snøen ligg mellom midten av oktober og slutten av april månad. 
Snøen kjem opp i ein tjukkleik på ca. 1-1,5 m. Når det gjeld vindforhold, så er det 
austavinden som er hardast. 

Soltilhøva er greie om sommaren, det er morgon-, middags- og kveldssol alle plassar. 
Vinterstid er det ikkje sol i planområdet om dagen, mens det framleis er gode soltilhøve 
morgon og formiddag. 

Dyreliv
Det er observert både elg og hare i planområdet. Ein går ut i frå at det har vore/er rådyr i 
området.

Menneskeleg påverknad
Innafor planområde ligg det 15 eksisterande hytter, det går tilkomststiar til desse hyttene 
i område, samt at det er tilrettelagt for skiløype. Det går og høgspent gjennom 
planområde 

Planområdet
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Godt døme på terrengtilpassa hytte

Kulturminne

Det vart gjennomført registrering av automatisk freda kulturminnar i området i samband 
med regulering av Sinneslia delar av gnr./bnr. 9/2, 9/5 og 9/6, eigengodkjent den 
28.01.10. 

Det vart ikkje registert automatisk freda kulturminne innan planområdet i samband med 
denne kartlegginga. 

Eksisterande bygg og anlegg

Innanfor planområdet er det 15 eksisterande hytter. Mestedelen av hyttene som er i 
området er bygde i perioden ca. 1950 til 1990, og området har ikkje ein klar 
bygningsprofil. Bygningane er produkt av si tid då dei vart bygde og området har ikkje 
ein einsarta profil. Det vil ikkje vera aktuelt å lage reguleringsføresegner som krev at 
alle hytter skal førast til ein ”normal-stil” av 2011.

To høgspentlinjer går gjennom utbyggingsområdet. Om vinteren er det opparbeidd 
fleire skiløyper. 

Eksisterande veg frå fylkesvegen og inn mot gnr/bnr 9/2 og bnr 5&6 utløysast i 
jordskifte. Det er såleis vegrett for hytteeigarar innanfor planområdet fram til dei 
regulerte biloppstillingsplassane. 

Side�270



Detaljreguleringsplan for Sinneslia, gnr. 9 bnr. 2 - planID 2010010

2378/Plankontoret Hallvard Homme AS ------------------------------------------------------------Ole Bakke

Utsyn mot Sinnes

Landbruk

Planområdet er ein del av utmarka til 9/2 om lag 1 km frå hovudbruket. Det er gode 
beitetilhøve for sau.

Friluftsliv

I området er det ikkje registert spesielle regionale eller nasjonale friluftslivsinteresser. 

Av lokale friluftsinteresser lyt det nemnast ei mykje nytta skiløypesystem gjennom 
området. Dette løypesystemet vert også brukt som stiar sommartid. 

Verneinteresser
I følgje www.ngu.no er det ikkje registert noko naturtypar el. liknande som skal 
vernast/er verna. 

Raudlista artar
I følgje www.artsdatabanken.no er det registert ein raudlista art, Strandsnipe, innanfor 
planområdet. 
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Figur 7: Funn av raudlista art; Strandsnipe, www.artsdatabanken.no

Risiko og sårbare tilhøve

Skredhendingar
(Tekst henta frå NGU Skrednett) 
Ved bruket Leideli omkom den 29. desember 1880 ein Rasman Jørgensen Leideli, 10 år 
gammal. Han for i eit snøskred på Nes-sida, der han var for å hogge brenneved. 
Kartreferansen er omtrentleg.

På grunn av den lite nøyaktige stadangivinga og at området elles ikkje ligg inne på 
NGU sitt aktsomhetskart for snøskred, har me valt å ikkje legge inn noko faresone for 
ras innafor planområdet.   

Funn av 
raudlista art

Planområdet

Figur 8: Det er 
registert eit 
snøskred innanfor 
planområdet kor 
ein person omkom. 
Dette skjedde i 
1880. 
(www.ngu.no)
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ROS - Analyse

ROS-analyse: vurderingar basert på analyse-skjema

Emne Forhold eller uønska hending Vurdering
Ja Sjå merknadar

Naturgj. 
forhold

Er området utsett for snø- eller steinskred? Nei Området er ikkje 
merka av som 
rasfarlig på NGU 
sitt kart. Ei 
skredhending 
registrert i 1880. 
Sjå punkt 4.9.1

Er det fare for utgliding (er området geoteknisk ustabilt)? Nei
Er området utsett for springflo/flaum i sjø/vatn? Nei 
Er området utsett for flaum  i elv/bekk, herunder lukka bekk? Nei Sjå kommentar.
Er det radon i grunnen? Nei Bergarten i 

området har 
normalt lågt 
radoninnhald.

Anna 
Infrastruk
tur 

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nær-
liggjande transportårer, utgjere ein risiko for området? 

Nei

-hendingar på veg Nei
-hendingar på jernbane Nei
-hendingar på sjø/vatn/elv Nei
-hendingar i lufta Nei
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe i nær-
liggjande verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko for 
området?
-utslepp av giftige gassar/væsker Nei
-utslepp av eksplosjonsfarlege/brennbare gassar/væsker Nei
Medfører bortfall av tilgang på følgjande tenester spesielle
ulemper for området:
-elektrisitet Nei
-teletenester Nei
-vassforsyning Nei
-renovasjon/spillvatn Nei
Dersom det går høgspentlinjer ved/gjennom området: 
-påverkast området av magnetisk felt frå el.linjer? Ja Det vil bli lagt 

inn omsynssone 
der dette er 
aktuelt.

-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Nei
Er det spesielle farar forbunde med bruk av transportnett for 
gåande, syklande og køyrande innafor området:
-til skole/barnehage? Nei
-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Nei
-til forretning etc.? Nei
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-til busstopp? Nei
Brannberedskap
-omfattar området spesielt farlege anlegg? Nei
-har området utilstrekkeleg brannvassforsyning (mengde og 
trykk)?

Ja Offentleg vatn, 
og Svartevatn

-har området berre ein mogeleg tilkomstrute for brannbil? Ja Berre sumarstid

Tidlegare 
bruk 

Er det mistanke om forureining i grunnen frå tidlegare 
verksemder?
-bensinstasjon/bilverkstad/tankanlegg Nei
-mekanisk verkstad/skipsverft Nei
- galvaniseringsverkstad Nei
-impregneringsverk Nei
-avfallshandtering/deponi Nei
-gjentekne rivingsarbeid/rehabilitering av bygningar frå 1950 -
1980

nei

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.                               Nei
-anna nei

Omgjevn
adar

Er det regulerte vassmagasin i nærleiken, med spesiell fare for 
usikker is?

Nei

Finst det naturlege terrengformasjonar som utgjer spesiell fare 
(stup etc.)

Ja Stadvis
Sjå kommentar.

Anna Nei
Ulovleg 
verksemd

Sabotasje og terrorhandlingar

- er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/ terrormål? Nei
- finst det potensielle sabotasje-/ terrormål i  nærleiken? Nei

Skredfare
Det er registrert ei hending med snøskred der 1 omkom (sjå avsnitt 4.9.1). 

Forhold til kanalisert ferdsel er tiltak vurdert i høve til skredfaren. Skiløypa er ikkje lagt 
i nærleiken av fareområde.

Flaum
Etter pålegg frå kommunen ved behandling av reguleringsplanen for Sinneslia delar av 
gnr./bnr. 9/2, 9/5 og 9/6 (godkjent den 28.01.10) vart regulanten av vassdraget kontakta 
for å innhente flaumvurderingar. Regulanten opplyser fylgjande:

 Flaumen i 1983 var ein 100 års flaum og då er det flaummerke i Sinnesvatn på + 
550,67

 Damkruna i Siraterskelen er på +548,40
 Til vanleg går det 40-50 cm over damkruna og ei "normalvasshøgd" for flaum 

kan difor setjast til + 549,0.

Det vil ikkje bli plassert inn hyttetomter i fluamutsette område. 
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Radon 
Berggrunnen i området består av: Øyegneis, granitt, foliert granitt. Bergarten har 
normalt lågt radoninnhald. På bakgrunn av dette vurderast det til at det er liten risiko for 
at hyttene vil få problematikk med radon. 

TEK10 føreskriv uansett radonsikring av alle nybygg. 

Barn og unge sine interesse
Planen regulerer område til ulike formar for leik. Skiløyper regulerast særskilt. Det er 
utstrakte grøntområde mot vassdrag og internt i hyttefeltet. Ein reknar difor med at barn 
og unge sine interesse er godt ivareteke. 
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Konsept 
Sinneslia er utbygt frå 1950-80 talet og står fram i dag som eit område med småskala 
hytter, vel tilpassa natur og landskap. God vegetasjon medverkar til at hyttene er lite 
eksponert ut mot landskapsromet Sinnes. 

Reguleringsplanen Sinneslia, delar av gnr./bnr. 9/2, 9/5 og 9/6, vart eigengodkjent i 
januar 2010.  Denne planen har totalt regulert inn 54 hyttetomter, kor nokon av tomtene 
er bebygd. I denne reguleringsplanen låg gnr./bnr. 9/2 som eit byggeområde som måtte 
detaljregulerast før det kunne utbyggast. 

Reguleringsplanen frå januar 2010 har ein profil der ein har lagt opp til å oppretthalde 
småskala-profilen området i utgangspunktet hadde. Skal ein få dette til må inngrepa til 
infrastruktur og hytter vere minst mogeleg. Det er difor viktig at hytter ikkje må 
plasserast i silhuett, men ha ryggdekning i lia. Bygningsmassen skal vere småskala. For 
å møte nye krav til større hytteareal vil dette løysast ved oppdeling av bygningsmassen i 
fleire einingar der hovudbygning ikkje er større enn 70-90 m². Ynskje om større 
bygningsvolum kan imøtekomast ved å utforme bygningar i småskala gruppert i tett 
klynge, kjeda/klossa saman eller som frittståande småbygningar. Tun med sekundær-
bygningar (vedskjol, ”kompisbu”, ski-/reiskapsbu) kan vere gode løysingar som gjev 
gode og lune uterom.

Heilårsveg til heile området er vurdert. Ein har kome fram til at det skal vere 
sommarbilveg til øvre delen av feltet pga kryssing av skiløyper. Dei føremonar det vert 
å koma med bil heilt fram til hyttedøra vinterstid oppveg ikkje for ulempene av natur og 
landskap med eit heilårsveganlegg og dei ulemper som fylgjer med dette. 

Utbyggjar har hatt som filosofi å utvikle eit hyttetilbod som vender seg til ein marknad 
som ynskjer lette tilegjengelege hytter som kan nyttast som ”heim nr. 2”. Ved auka 
opphaldstid i området Sinnes og Sirdal vil bruk av lokal infrastruktur (skianlegg, 
forretningar, serviceanlegg) auke og dette er eit viktig næringspolitisk mål i Sirdal 
kommune.  På bakgrunn vil dette leggast det VA-anlegg ut til området og køyrbare 
sumarvegar. Nedre delen vil få vinterbrøytt veg og parkeringsplassar som dekkar heile 
området.

Eksisterande 
parkeringsplass, 
eigar Jarleiv 
Sinnes. Denne er 
utgangspunkt for 
vinterveg til 
nedre delen av
feltet på 9/2.
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Faglege råd om utforming av bygningar og anlegg 

Innleing
Innleiingsvis vil ein peike på at desse faglege råd er hensett til plandokumentet som ein 
planvisjon og ikkje ei føresegn. Det som her er opplista er å sjå på for den enkelte 
tomtekjøpar/hyttebyggjar/sakshandsamar som velmeinande råd som er såpass 
underbygde av forslagsstillar at det skal vera forbunde med stort ansvar aktivt å bryta 
med prinsippa som her er nedfelt. Dei visjonar som forslagsstillarane meiner er så 
viktige at dei ikkje skal fråvikast er hensette i plandokumentet som føresegner og ligg 
innafor det som Pbl gjev heimel til å føreskrive. Når det er sagt er ikkje føresegner og 
formingsrettleiing betre enn det forvaltninga gjer dei til, det vil seia at praksis i 
forvaltning ikkje må leggja opp til dispensasjon for tiltak som vil verka nedbrytande på 
den tilsikta profilen.

Sinneslia ligg i nordlia ned mot Sinnesvatn. Vegen ligg nokre få meter over vatnet, 
mens det nye utbyggingsområdet ligg 60 – 90 meter over vatnet. Hele område heller 
stort sett jamt mot nordaust. Heile planområdet er del av eit overordna landskapsrom 
kring Sinnesvatn. På underordna nivå kan ein seie at myrdraget dannar eit eige rom, 
mens den jamne nordaustlia er eit anna eitt. Lia er bebygt med hytter av varierande 
storleik og utforming, området er ueinsarta.

Utbygging
Utbygging av Sinneslia i eit nytt trinn inneber etablering av nye tomter mellom 
eksisterande. Dette inneber at det skal opparbeidast tekniske anlegg og etablering av 
infrastruktur er sikra gjennom reguleringsføremål.

7.1.1 Visjon for området.

Forslagsstillarane har eit ynskje om at området skal framstå som eit attraktivt 
hytteområde med god kvalitet i det bygde landskap og i bygningar. Lukkast ein med 
dette vil folk trivast i området og 2. handsverdien ved evt. sal vil vera høg. I dette 
perspektivet vil ein leggja vekt på:

- God terrengtilpassa busetnad. Naturens kvalitetar og mulegheiter i 
terreng og landskap må utnyttast.

- Arkitekturen skal vera samansatt og visa seg som produkt av si tid. Det 
skal gjevast rom for mangfald, innafor ramma av kvalitet og føresegner 
om form og materialval.

- Det skal leggast vekt på å få til gode sosiale møteplassar på dei areal som 
er avsette til føremålet

- Løyper og vegar skal gjerast mest mogeleg trafikksikre, kryssingspunkt 
skal sikrast særskilt.

Byggjeområde
Tomtene er av varierande storleik og terrengform. Bygging i skrånande terreng skal skje 
med 2-plans-løysingar og ikkje ved utgraving/utfylling. Der helling i gjennomsnitt er 
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meir enn 1:4 skal dette prinsippet gjennomførast konsekvent. Fyllingar skal ikkje vera 
større enn 1,5 m.

Bygningar
Bygningar skal ha eit volum og ei form som er rimeleg greitt avstemt med det som er 
hovudpreget i området, dvs småskala hyttebygg. Største bygning på ei tomt skal ikkje 
overstiga 90 m² utvendig ringmur. Arealbehov utover det skal skje med oppdeling av 
bygningskroppar der største sekundærbygning ikkje er meir enn 50 % av hovudbygning. 
Det er ikkje fastsett tal på antal sekundærbygningar, dette vert avgjort ved byggesøknad. 
Ved nybygg skal alle bygningar visast på situasjonsplan sjølv om gjennomføringa er 
tenkt seinare. Høgder, takvinklar og materialbruk er fastsett i føresegn. Universell 
utforming skal gjelda.

Fargar og kodar er fastsett i føresegnene.

Infrastruktur
Vegar, stiar og andre tekniske anlegg i området skal dekka behovet for trygg transport 
og ferdsel. Vegar skal ha dekke som er trafikksikkert. Universell utforming skal gjelda. 
Tekniske anlegg så som trafoanlegg, pumpestasjonar, reidskapsbuer/ søppelbuer skal ha 
sams fargebruk og utforming. Grøfteanlegg må minimerast og ikkje utførast på andre 
plassar enn der det er avsett til det aktuelle føremålet. 

Friluftsområde
Grøntområde og friluftsområde er viktige arenaer for dyrking av friluftslivet. Eitt av 
poenga her er at mest mogeleg av naturlandskapet skal sparast slik at ein har kjensle av 
å opphalda seg i ”urørt mark”. 

Raudlista artar
Planlagt utbygging vil ha liten innverknad for eventuelle Standsniper som oppheld seg 
langs med vassdraget. 
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Analyse og vurderingar 

7.1 Generelt
Tilkomst blir via området som er regulert som: Sinneslia delar av gnr./bnr. 9/2, 9/5 og 
9/6.   Vinterbrøyta parkeringsplass vil bli opparbeida nord/vest i planområdet.

Vegen til den øvre delen av hyttefeltet skal ikkje leggjast til rette som heilårsveg. Vegen 
skal vera ein kombinert skogsbilveg og tilkomstveg om sumaren for hyttefolket. Vegen 
er i stor utstrekning eit resultat av at det er bygt VA – anlegg for nye og eldre hytter. I 
den samanheng er inngrepa regulert inn som skiløypetrase/turveg, og sumarveg for 
bil/traktor. Gangsti/skiløype som tilkomst om vinteren til kvar enkelt hytte skal fylgje 
eksisterande trase/sti.

Hyttene skal vere frittståande. Alle einingar skal leggje inn både drikkevassforsyning, 
avlaup og straum. Mellom og rundt hyttene er det avsett tilgjengeleg areal for friluftsliv 
for alle.

På parkeringsplassen settast av eit areal til oppstilling av renovasjonsskur og
pumpestasjon for kloakk. Dette markerast med ”kommunalteknisk anlegg” på kartet. 

Langs med høgspentlinjer i luftspenn og kring trafostasjonar leggjast omsynssonar.  
Område kor det har vore ei skredhending kan og bli lagt inn som omsynssone i 
plankartet.

Forslagsstillar er sterkt oppteken av å leggje til rette for ålmenta for aktivitetar så vel 
vintertid som sommartid. Det er halde møte med Sirdalsferie AS for å avklara skiløyper, 
desse skiløypene er lagt inn på plankartet. 

Konsekvensar for barn og unge
Området vert ikkje tilrettelagt med køyreveg på vintertid fram til hyttene. Frå området 
er det kort veg til løypenett og aktivitetsområde for ungdom (Ålsheia skisenter). 

Allmenta sine interesser
I planprosjektet er vist stor velvilje frå forslagsstillar til å sikre areal for dyrking av 
friluftsliv, både internt i området og til ”regionale” tiltak. Området vil ha høg kvalitet på 
friluftsliv og fellestiltaka vil vera med på å løfte Sinnes som reisemål med skiløyper, 
ferdselsvegar langs Sinnesvatn. Stiar og løyper er påført plankartet. 

Fortetting med kvalitet
Mellom eksisterande hytter er det opna opp for fortetting. Byggingar som er oppførde 
står svært spreidd og med store tomter. No er det søkt innpassa nye tomter med 
busetnad i same skala (regulert i føresegner % BYA). 

Strandsona
Det er strandsoneavgrensning i kommuneplanen som ligg til grunn for avgrensing av 
byggjeområda i planforslaget. 

Eksisterande hytter kan liggje nærare vatnet enn det kommuneplanen opnar for. 
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Silhuett, eksponering
Åsdraget på toppen av Sinneslia kan vera utsett for silhuettverknad. Her er hyttene søkt 
lagt med ryggdekning. Lisida er elles tresett med tett bjørkeskog og eksponering er 
ikkje dominerande.

Figur 11: Sinneslia i 2009 – hyttene ligg lite eksponert. 

Tomtegrenser
Innanfor planområdet ligg det 15 eksisterande hytter, dei aller fleste som festepunkt.  I
plankartet er det vist tomtegrenser. 

Nye hytter vil få skissert tomtegrenser i plankartet. Ved plassering av nye tomter vil det 
bli tatt omsyn til eksisterande hytter og terreng. 

Flaumtilhøve
I eigen ROS-analyseskjema er det vurdert flaumtilhøve. Nedslagsfeltet til Sinneslia er 
lite og avgrensa, avrenning skjer til bekkar som i vegkryssingar vil bli forsynt med 
nødvendig gjennomgang/overløp. Ingen hytter er plasser lågare enn 3 m over HRV i 
Sinnesvatn/Svartevatn.

Kritisk flaumsituasjon vil ikkje inntreffa anna enn ved evt. dambrot i det regulerte Sira-
vassdraget.

Skiløype
I samsvar med kommunen og Sirdalsferie er det avsett skiløypekorridor på plankart med 
breidde på 6 m. Dette er sett av som omsynssone.
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Teknisk planlegging
Alle anleggstiltak skal prosjekterast og byggjemeldast. Ved prosjektering skal det 
leggjast vekt på i finne gode energiøkonomiske løysingar. Alternative energiberarar skal 
vurderast. I fylgje Klima- og energiplanen for Listerregionen ynskjer Sirdal kommune å 
gje tilskott til forprosjektering og inverstingstilskydd/lån til anlegg som utnyttar blant 
anna biobrensel som flis til varmeproduksjon til bygg.  

VA-løysing
Den vestre delen av planområdet med eksisterande hyttetomter skal væra knytt til SVA 
AS – (utanfor plankart) som allereie etablert. Nye hytter i austre del av planområdet 
knyttast til ny pumpestasjon - merka PS i kartet – med ny pumpeledning, og knytta opp 
til offentleg anlegg. For området BFf3 etablerast lokal pumpestasjon for dette området –
merka P i kartet.  Til dette skal VA-leidningar leggjast i eller inntil vegar, delvis over 
tomteområder (med fordel i tomtegrenser) og delvis i særskilt regulerte grøftekorridorar 
og kryssing av LNFf2. Til dette må tiltakshavar inngå privatrettslege avtaler med eigar 
av reinseanlegget og hovudnettet. Også vassforsyning ynskjast kopla til det øvrige nettet 
på Sinnes. 
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Omtale av reguleringsplanen

Busetnad og anlegg

                                           Fritidsbustadar
Byggeområdet for hytter regulerast til fritidsbustadar, frittliggjande. Føresegner 
regulerer høve til å oppføre bygg med ulik høgde og BYA for å møte ulikskapar i 
terrenget og tomtestorleik. Felta merkast med Bff på plankartet.

Innanfor planområdet kan hyttetomtene byggast med eit totalt BYA på 150 m² 
eksklusive parkering. Tomter med vegtilkomst har høve til parkering og difor ein BYA 
som er 36 m2 høgare. Utnyttingsgraden til det største enkeltbygget/hovudbygningen skal 
ikkje overstige eit BYA på 90 m2. I tillegg til hovudbygget kan det byggjast inntil to 
sekundærbygningar. Den største sekundærbygningane kan ha eit maks BYA 36 m². Den 
minste sekundærbygningen kan ha eit maks BYA på 24 m². 

Alle bygningane skal ligge låg og ha ein god tilpassing til terrenget. På bakgrunn av 
dette skal hyttene malast/beisast i mørke naturfargar. Taket skal tekkast enten med torv 
eller tre, og kan ha ulik mønehøgde. 

                                           Energianlegg, trafo
Eit lite område til oppsetjing av trafo ligg i samband med parkeringsplass og 
renovasjon. Det er knytt fareområde til føremålet. Området er merka Bea.

                                           Renovasjonsanlegg
Renovasjon knyttast til eksisterande renovasjonsordning for Sirdal.

                                           Uteopphaldsareal, skileik, akebakke
Område til skileik og akebakke regulerast og merkast Bu. 

                                           Anna uteopphaldsareal
Område til balløkke regulerast og merkast Bau. Det er høve til enkel tilrettelegging til 
møteplass i naturen.

Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur 

                                           Køyreveg 
Det er sumarveg inn til kvar hytte innanfor planområdet, med unntak av hyttene 2-6 og 
EH4. Vegar regulerast til Køyreveg og merkast Skv. Det skiljast mellom Skv1-Skv4. 
Berre Skv 1 er heilårsveg, dei andre vegane er sommarvegar. 

Gangvegar frå parkeringsplass til hytter utan vegtilkomst regulerast til gangveg, 
adkomststi og merkast Skg.
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                                            Annan veggrunn, tekniske anlegg
Areal som er naudsynt til etablering og vedlikehald av samferdsleanlegg regulerast til 
annan veggrunn, tekniske anlegg og merkast Sat. Det er høve til å etablere fyllingar, 
skjeringar, grøfter og underjordiske anlegg. Det er krav om revegetering etter inngrep.

Parkering
Om vinteren er det vinterparkering for hytter utean heilårsveg ved parkeringsplassane 
merka Spp1 og Spp2. Kvar hytte utan tilkomst via heilårsveg skal ha 2 
parkeringsplassar her. 

                                           Kombinert teknisk infrastrukturtraséar, VA-leidning og straum
Traséar til infrastruktur, som ikkje kan kombinerast med byggjeområde eller veganlegg 
regulerast til Kombinert teknisk infrastrukturtraséar, VA-leidning og straum og merkast 
Sva.

Landbruks-, Natur- og Friluftsformål 

Friluftsføremål          
Område rundt fritidsbustadar, vegar, skiløype m.m. blir regulert til Landbruks-, Natur 
og Friluftsføremål  - friluftsføremål. Det skiljast mellom generelt friluftsareal (LNFf) 
og skiløyper (LNFf2). Rydde- og planeringsbreidde for skiløypene er 6 meter.  
Omsynssone skiløype følgjer løypene i høvesvis 12/24 m breidde.

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

                                          Friluftsområde i sjø og vassdrag
Friluftsområde i sjø og vassdrag kan nyttast av allmennheita. I dette område er det ikkje 
høve til grunn- og /eller byggetiltak. 

Omsynssone

Faresone – Høgspenningsanlegg (inkl. høgspentkabler)
Innanfor faresone er det ikkje høve med byggtiltak. 

Omsynssone skiløype
Kantsoner langs regulerte skiløyper tilleggjast ei omsynssone for å sikre 
friluftslivsinteressa. 

Omsynssone frisikt 
Veg vegkrysset mellom fylkesvegen og felles veg inn mot hyttefelta, regulerast 
frisiktsoner i tråd med Statens vegvesen sitt innspel.
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Planføresegner
I medhald av Plan- og bygningslova (PBL) av 27. juni 2008 er det utarbeidd ny 
detaljreguleringsplan for Sinneslia, Teig 1 samt for hyttetomter som utgår frå dette 
bruket på Sinnes i Sirdal kommune. Reguleringsplanen byggjer på føringar som er 
nedlagde i kommuneplanen for Sirdal kommune og avløyser tidlegare reguleringsplan 
for området PlanID2008005: Sinneslia, delar av gnr./bnr. 9/2, 9/5 og 9/6, Jarleiv 
Sinnes, John Carsten Sinnes og Ole Bakke (eigengodkjent i Kommunestyret til Sirdal 
den 28.01.2010)

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med plangrense på plankartet i 
målestokk 1: 2.000, dagsett sist 24.09.2013 (revisjonD).

Generelt
Området regulerast til følgjande føremål (jfr. PBL §§ 12-5 og 12-6)

 Busetnad og anlegg, PBL § 12-5 nr. 1 (Fritidsbusetnad – frittliggjande, 
skiløype og vass- og avlaupsanlegg)

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,  PBL § 12-5 nr. 2
(Køyreveg, anna veggrunn – grøntareal, parkeringsanlegg, kombinerte 
tekniske infrastrukturtrasear – VA leidning og straum)

 Landbruks-, natur- og friluftsformål – LNF, PBL § 12-5 nr. 5 
(Friluftsføremål)

 Bruk og vern av sjø og vassdrag, PBL § 12-5 nr. 6
(Friluftsområde i sjø og vassdrag)

 Omsynssone, PBL § 12-6 
(Faresone – Høgspenningsanlegg inkl. høgspentkablar, skiløype)

Rekkjefølgjeføresegner

a) Før hyttetomter kan frådelast og bebyggast må det vere opparbeidd parkerings-
plass til minimum 2 bilar for både sumar- og vinterparkering.

b) Leikeområde/sosiale møteplassar Bau, Bau 1 og 2 skal vera opparbeidde i høve 
til føremålet før det vert gjeve ferdigattest til hytte nr. 5.

c) Utbetring av tur/skiløypetrace LNFf2 skal vera opparbeidde i høve til utbygg-
ingsavtalen før det vert gjeve ferdigattest til hytte nr. 10.

d) Ski/turløype fram til skibru skal vera opparbeidd i høve til utbyggingsavtalen før 
det vert gjeve ferdigattest til hytte bnr. 20.

e) Fullt bidrag til skibru i høve til utbyggingsavtalen må dokumenterast avsett før 
det vert gitt ferdigattest til hytte nr. 32.

f) Føre igongsetjingsløyve kan gjevast for tiltak innanfor BFf, skal atkomstveg og 
VA-anlegget vere etablert. Det må dokumenteras tilstrekkelig vannforsyning og 
forsyning av sløkjevatn jfr. PBL § 27-1.

g) Før brukstillatelse kan gjevast for hyttene må det føreliggje dokumentasjon om
forsyning av sløkjevatn.
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Felles føresegner

a) All bygningsmasse med innlagt vatn skal tilknytast kommunalt VA anlegg.
b) Innanfor planområdet kan det førast fram strøm til hyttene. Strømliner skal 

leggast som jordkabel. Kablane skal i størst mogleg grad følgje vegtraseane. 
c) Installasjonar i samband med leidningsnettet skal ha ein skånsam plassering 

og ei tiltalande utforming.
d) Transport utanfor vegnettet skal forgå på frossen/ snødekt mark eller med 

helikopter. 
e) All graving og sprenging i terrenget skal gjerast skånsamt. Område som 

ikkje skal nyttast til veg, parkering, byggegrunn, uteareal skal førast tilbake 
til opphavleg utsjånad innan 1 år etter avslutta anlegg. Plantemateriale som 
er naturleg på staden skal nyttast.

f) Jordlova sine § 9 og 12 gjeld innanfor plangrensa.

Busetnad og anlegg

Fellesføresegner for busetnad og anlegg

a) Bygningar skal plasserast og utformast slik at dei fell naturleg inn i 
landskapet og bygningsmiljøet. Hyttene skal plasserast slik at dei ikkje 
øydelegg utsikt unødvendig, gir sjenerande innsyn til eksisterande eller nye 
hytter, eller på annan måte unødvendig innverkar på det private hyttelivet.

b) Møneretning skal som hovudregel liggje parallelt med terrenghelling. For 
tomter med vinkelhytter eller andre bygningsformer som avvik frå 
rektangulær form kan hovudregelen fråvikast. Det same gjeld for tomter i 
flatt terreng, der hovudvekt skal leggjast på tilpassing til omkringliggjande 
bygningar og heilheitsinntrykk.

c) Alle bygningar og konstruksjonar skal ha eit tiltalande ytre på alle 
frittståande sider. Vidare at bygningsform, fasade, vindaugeinndeling, 
materialar, fargar og murar harmonerer med dei omkringliggande 
bygningane og naturen.

d) Ein skal ikkje påføre omkringliggjande terreng større inngrep ved fjerning 
av vegetasjon, sprenging eller planering enn det som er nødvendig for å 
oppføre bygningane, etablere parkering, tilkomstveg og uteareal.

e) Ikkje utbygde delar av tomta skal gjevast ei tiltalande utforming. 
f) Oppsetting av gjerde rundt hytter er ikkje tillete. 
g) Utomhusanlegg som flaggstenger, vindmøller, større antenneanlegg og 

liknande er ikkje tillete.
h) For å unngå for store tråkk i terrenget kan det opparbeidast felles gangvegar 

inne i feltet.
i) Seksjonering/vertikaldeling av hytter er ikkje tillete.
j) Oppbygging av tomt for utomhusareal og parkering kan tillatast med inntil 1 

meter høgdeforskjell, målt frå eksisterande terreng, og avsluttast som 
jordkledd skråning eller natursteinsmur.

k) Ved parkering på tomt teller 18 m2 pr. parkeringsplass til tomtas totale 
BYA.

Side�285



Detaljreguleringsplan for Sinneslia, gnr. 9 bnr. 2 - planID 2010010

2378/Plankontoret Hallvard Homme AS ------------------------------------------------------------Ole Bakke

l) Tilleggsbygg skal inngå i berekningsgrunnlaget. Utnyttinga kan vere 
vedlager, reidskapsbu, skibu, badstoge og liknande. Antal tilletne 
tilleggsbygg går fram av tabellen bak i føresegnene. 
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BFf – Fritidsbustadar - frittliggjande

a) Samla utnytting for alle tiltak på tomta skal vere maksimalt BYA=186 m2. 
dersom det er vegtilkomst (sommar eller heilårs) til tomta. 

b) Samla utnytting for alle tiltak på tomta skal vere maksimalt BYA=150 m2. 
dersom tomta ikkje har tilkomst via ein køyreveg (sommar eller heilårs).

c) Største bygningskropp skal ikkje overstige BYA=90 m2. 
d) Det tillatast inntil to sekundærbygningar på tomta. Med bygning forstår ein i 

dette tilfellet bygningskroppar som er frittståande eller kjeda/ klossa saman 
med mellomgang/ sluse.

e) Ein sekundærbygning kan vere inntil 40% av BYA av hovudbygning.
f) Takvinkelen skal vere mellom 27 og 34 grader. 
g) Koordinatpunkt, mønehøgde og høgde på o.k. golv er nedfelt i tabellform og 

er ein del av føresegnene til planen.
h) Berre 1 seksjon og bueining per hyttetomt er tillete. 
i) Hovudbygning: mønehøgde er 6 meter over o.k. golv. Gesimshøgde er sett 

til 4,2 meter over o.k. golv. 
j) Sekundærbygning: mønehøgde er 4,7 meter over o.k. golv. Gesimshøgde er 

3,0 meter over o.k. golv. 1 sekundærbygg er tillete per tomt. 
k) Bygningar skal oppførast i laft eller bindingsverk. Innslag av naturstein kan 

tillatast i grunnmur. Taktekking skal vere torv- eller tretak. Treverk skal 
handsamast med jordfargar i samsvar med fargepaletten nedanfor:

l) Alle vindauge skal ha gjennomgåande sprosser.
m) Synleg grunnmur skal ikkje vere høgare enn 90 cm. 
n) Det er ikkje høve til å oppstille campingvogner for eige bruk eller til utleige 

innan planområdet. 
o) Tomtene 1, 29 og 34 skal ha UU.
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p)

Tomt 
nr

BYA
m2

x y Z
(ferdig 
golv i 
h.bygn)

Møne-
høgde
i m.o.h.

1 150 6531752.77 377519.71 572,3 578,2
2 150 6531812.57 377559.68 571,8 577,8
3 150 6531739.86 377588.40 561,6 567,6
4 150 6531732.87 377638.02 561,2 566,2
5 150 6531756.10 377671.10 563,2 569,2
6 150 6531796.37 377753.93 557,7 563,7
7 150 6531590.92 377711.98 573,3 579,3
8 150 6531611.04 377442.83 595,7 601,7
9 150 6531400.07 377757.74 571,0 577,0
10 150 6531381.80 377711.25 573.0 579,0
11 150 6531364.66 377668.44 574,8 580,4
12 150 6531366.24 377638.52 576.2 582,2
13 150 6531389.27 377491.55 601,9 607,9
14 150 6531458.67 377650.23 584,4 590,4
15 150 6531568.35 377452.95 604,0 610,0
16 UTGÅR
17 150 6531580.52 377503.34 599,0 605,0
18 150 6531601.99 377540.15 596,0 602,0
19 150 6531548.65 377559.73 598,0 604,0
20 150 6531538.88 377600.75 596,5 602,5
21 150 6531504.91 377583.23 594,3 600,3
22 150 6531432.18 377567.76 596,9 602,9
23 150 6531412.97 377526.63 600,3 606,3
24 150 6531389.29 377528.65 599,4 605,4
25 150 6531427.81 377483.55 603,1 609,1
26 150 6531445.41 377511.40 603,8 609,8
27 150 6531480.48 377535.30 603,8 609,8
28 150 6531531.05 377458.07 608,2 614,2
29 150 6531778.58 377468.79 570,9 576,9
30 150 6531787.00 377500.34 575,8 581,8
34 150 6531753.25 377398.58 563,8 569,8

Møneh i m 
frå o.k. golv

EH1 150 6
EH2 150 6
EH3 150 6
EH4 150 6
EH5 150 6
EH6 150 6
EH7 150 6
EH8 150 6
EH9 150 6
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EH10 150 6
EH11 150 6
EH12 150 6
EH13 150 6
EH14 150 6
EH15 150 6

Bea – Energianlegg, Trafo 

a) Det er høve å til å sette opp trafokiosk.

Bu – Uteoppholdsareal, Skileik, akebakke

a) Det er høve til vegetasjonsrydding og enkel bakkeplanering til skibakke for
skileik.

b) Området kan ikkje gjerdast inne.

Bau 1 – Bau 2, Anna uteoppholdsareal, Felles leikeareal 

a) Innan føremålet kan det etablerast sosial møteplass med bord, benkar, bål- og
grillplass, og liknande. 

Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur 

Skv - Køyreveg

a) Skv1 - Veg frå eksisterande parkeringsplass tilhøyrande Gnr/Bnr 9/2 har 
status som vinterveg. Andre vegar er sommarvegar, kombinert traktorveg/sti 
og skiløype vintertid.

b) Vegar skal byggjast i tråd med vegbredde synt på reguleringskartet.
c) Vegar skal i hovudregelen ikkje ha større stigning enn 1:10. På enkelte 

strekningar kan det tillatast brattare stigning. 
d) Framføring av vegar skal gjerast så skånsamt som råd. Skjeringar og 

fyllingar skal dekkast til med jord, og elles gjevast ei tiltalande utforming. 
Skråningar skal terrasserast og vegeterast. 

e) Det kan oppførast mindre konstruksjonar for oppslagstavler o.l. i samband 
med parkering etter godkjenning av kommunen.

f) Det er høve å etablere underjordiske kommunaltekniske anlegg, straum- og 
kommunikasjonskablar i vegtraséen.

g) Vegen inn til P-plass merka Spp 1 på plankartet kan brøytast og nyttast som 
parkering for heile området vinterstid. Andre vegar og P-plassar vidare inn i 
planområdet er sommarvegar/parkering og er ikkje tilletne å brøyte. 
Sommarvegane kan preparerast og nyttast til skiløyper vinterstid. Dei kan 
opnast for køyring 1.mai kvart år.

Skg – Gangveg / tilkomststi

a) Gangstien kan opparbeidast med grusdekke. Privat formål.
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2378/Plankontoret Hallvard Homme AS ------------------------------------------------------------Ole Bakke

Sat – Anna veggrunn – tekniske anlegg

a) Areal innan føremålet kan nyttast til tiltak, som er naudsynt til å etablere 
vegen og parkeringsplassen (vegskulder, fylling, skjering, mur, rekkverk, 
grøft). Sideareal til veg skal så langt det let seg gjere revegeterast.

b) Det er høve til avkøyring til tomtene over anna veggrunn - Sat.

Spp – Parkering

a) Det skal etablerast 2 parkeringsplassar til kvar hytteeining på felles 
vinterparkeringsplass. Parkeringa organiserast som fellesparkering 
innafor areala merka Spp på plankartet.

b) Spp2 er parkeringsplass summar og vinter for alle hytter innanfor BFf2.
c) Spp1 er vinterparkeringsplassen for hyttene innanfor BFf3 og 4. 

Sva - Kombinerte tekniske infrastrukturtrasear – VA leidning og 
straum

a) Det er høve til å etablere grøftetraséar innan planområdet til framføring 
av straum, tele-, fiber-, tv-, vass- og kloakkleidningar til og frå 
fritidsbustader. Desse må ikkje kome i konflikt med byggeområde, og 
området skal revegeterast med stadeigne massar og plantemateriale.

     9.4.6  P – PS – Leidningsanlegg og Kloakkpumpestasjon
               a) På arealføremålet kan det etablerast VA-leidning og kablar for 

infrastrukturen
b) Det kan etablerast kloakkpumpestasjon, med overbygg. Overbygget skal    

vere i tre, takvinkel 25-30 grader.

     9.4.7 Skt – Kombinert skiløype og sumarveg

a) Føremålet er sumarveg/parkering og er ikkje tillete å brøyte. 
Føremålet er merka Skt på plankartet og regulert til kombinert 
føremål: mellombels trafikkområde. Vegen kan preparerast og nyttast 
til skiløype vinterstid.

Landbruks-, Natur- og Friluftsformål 

LNFf - FRILUFTSFØREMÅL

a) Det er ikkje høve til å påføre terreng eller vegetasjon skade, utover lett 
skjøtselsarbeid.

b) Det er høve til å rydde enkle stiar for å forenkle tilkomst til dei av tomtene 
som manglar eller har vanskeleg tilkomst frå veg. 

LNFf2 - Skiløype

a) Områda skal nyttast til opparbeiding av skiløype, samt eventuelle bygg og 
anlegg til drift og vedlikehald av løypa. Rydde- og planeringsbreidde er 6 
meter.

b) Innafor dette område kan det tillatast fysiske inngrep i terrenget, samt anlegg 
og skilting som fremmer føremålet.
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Detaljreguleringsplan for Sinneslia, gnr. 9 bnr. 2 - planID 2010010

2378/Plankontoret Hallvard Homme AS ------------------------------------------------------------Ole Bakke

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Vf - FRILUFTSOMRÅDE I SJØ OG VASSDRAG

a) Det er ikkje høve til å utføre bygge- og anleggstiltak i dette området. 

Omsynssoner

Ofh 1- 2 – Faresone - Høgspenningsanlegg (inkl. høgspentkablar)

a) Ofh 1 – Ingen føresegner

b) Ofh 2 – Trafokiosk. Ingen Føresegner

Oah 1- 2 - Omsynssone friluftsliv, skiløype/ tjødn.

a) Oah 1 - Alle tiltak innanfor området skal utformast og lokaliserast på 
ein måte, som ikkje er til hinder for oppleving og funksjon av 
skiløypa.

b) Oah 2 – Tjødn.  Det er ikkje høve til å utføre bygge- og anleggstiltak 
i dette området.

Sikringssone frisikt ved veg
a) Det skal ikkje vere sikthindringar på meir enn 0,5 m høgde over tilstøytande 

vegbane

b) Det kan etablerast oppstamma tre med greinfri stamme på min. 2 m over 
tilstøytande vegbane og på maks. 0,15 m i diameter. 

Valle den 24. sept. 2013

Plankontoret Hallvard Homme AS

Rev A: Etter adm gjennomgang 04.12.2011
Rev B: Etter 1. gongs handsaming i planutvalet, 27.04.2012
Rev C: Etter høyring, 14. des. 2012
Rev D: Etter administrativ gjennomgang 26.08.2013
Rev E: Etter administrativ gjennomgang 27.03.2014
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Detaljreguleringsplan for Sinneslia, gnr. 9 bnr. 2 - planID 2010010

2378/Plankontoret Hallvard Homme AS ------------------------------------------------------------Ole Bakke

SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA:

Varsel om oppstart: 14.12.2010

1. gongs handsaming i det faste utvalet for plansaker:   07.02.2012

Utlagt til offentleg ettersyn: 06.06.2012 – 27.07.2012

2. gongs handsaming
i det faste utvalet for plansaker:

Eigengodkjenning i kommunestyret: 

_________________________________________________
Stad,  Dato Sign. Stempel
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Sirdal kommune

Gnr 10, bnr. 4 og 28 - utbyggingsavtale Furåsen, Tjørhom. Grunneiere: 
Ole Johan Tjørhom, Helga og Geir Magne Hadland.

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

6517/2014-2012/646 May Britt Ousdal 13.05.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/55 Kommunestyret 19.06.2014

Bakgrunn

Kommunestyret har i sak 25/07 vedtatt bruk av utbyggingsavtaler i Sirdal kommune for å 
sikre en kvalitetsheving av infrastruktur og felles-/ servicetiltak i og rundt
utbyggingsområdene.

I kommuneplanens bestemmelser pkt. 1.4 heter det:
«Før utbygging kan igangsettes må det foreligge godkjent utbyggingsavtale, Jfr. PBL § 64 og 
vedtak i K-sak 25/07»

Kommunestyret vedtok i sak 52/11, endringer i bruk av utbyggingsavtaler. Dette gjelder for 
reguleringsplaner hvor oppstart blir meldt etter 16.06.11. For reguleringsplanen Furåsen ble 
oppstart meldt i juni 2012. Utbyggingsavtalen for Furåsen er i henhold til kommunestyret’s 
vedtak i sak 52/11. 

Reguleringsplan for Furåsen plan ID 2012006 ble godkjent i kommunestyret 19.06.2014.

Med bakgrunn i denne reguleringsplanen er utbyggingsavtale mellom Ole Johan Tjørhom, 
Helga og Geir Magne Hadland og Sirdal kommune fremforhandlet.

Avtalen legges med dette fram til godkjenning i kommunestyret.

Hjemmelsbakgrunn

Plan og bygningsloven (pbl) kap. 17
Gjeldende kommuneplan
K-sak 25/07
K-sak 52/11
Vedtatt reguleringsplan Furåsen, ID 2012006

Vurdering

En utbyggingsavtale gjelder for et utbyggingsområde, dvs. et område med godkjent
reguleringsplan. Utbyggingsavtalen knyttes da til gjennomføring av den utbygging som
reguleringsplanen legger opp til.

Formålet med planen er utbygging av fritidsboliger, atkomstveg, parkering, løype mv.
Det er 35 nye tomter, 1 tomt er videreført fra tidligere plan og det er 2 eksisterende hytter
innenfor planområdet.
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I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn rekkefølgekrav hvor det er angitt når felles-
/servicetiltakene skal være gjennomført. Dette gjelder skibro over atkomstvegen og 
opparbeidelse av lekeplass.

Utbyggingsavtalen legger opp til innbetaling av:

1. Kr. 10.000 pr fritidsbolig til infrastrukturfond, til sammen kr. 360.000,-. 
2. Kr.   5.000 pr fritidsbolig til løypefond, til sammen kr. 180.000,-.

I utbyggingsavtalen er det lagt til grunn 36 enheter.  Rådmannen finner at en enhet/tomt er 
godkjent i reguleringsplan fra 1991, men ikke utbygd.  Hjemmel for utbyggingsavtale kom i 
plan- og bygningsloven i 01.07.06, kommunestyrets prinsippvedtak i 2007 samt 
kommuneplanens bestemmelser i 2008.  For enheter/tomter som er godkjent før dette kan det 
ikke kreves at de inngår i utbyggingsavtale.  Utbyggingsavtalen for Furåsen reduseres med en 
enhet/tomt, dvs. til 35 enheter.

Dette innebærer at beløp til infrastrukturfond reduseres til kr. 350.000 og beløp til løypefond 
til kr. 175.000.

Faktura for disse beløpene blir sendt ut sammen med gebyr for tillatelse til tiltakene.

Utbyggingsavtalen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.03– 14.04.14.  Det er 
ikke kommet noen merknader til avtalen.

Forslag til vedtak

Utbyggingsavtale av 07.10.13, mellom grunneier Ole Johan Tjørhom, Helga Hadland, Geir 
Magne Hadland og Sirdal kommune, for utbygging i henhold til vedtatt reguleringsplan for 
Furåsen, plan ID 2012006 på gnr. 10, bnr. 4 og 28, Tjørhom godkjennes. 

John Birkeland May Britt Ousdal
Kst. rådmann Plankoordinator

Parter i saken

Helga og Geir Magne Hadland Tjørhom 4443 TJØRHOM
Ole Johan Tjørhom

Vedlegg

1 Underskreven utbyggingsavtale for fritidsbebyggelse Furuåsen, gnr. 10 bnr. 4 og 28 
plan-id 2012006
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Sirdal kommune

UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE
(revidert 05.06.11)

FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28
Plan —kl 2012006

FORMÅL:

Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige
felles tiltak, som en følge av utbyggingen.

En avtale om utbygging skal bidra til å sikre at det etableres infrastruktur i og i tilknytning til
planområdet og ellers legge til rette for tiltak som gir mulighet for felles utnyttelse.

Utbyggingsavtalen inngås med grunnlag i vedtatt reguleringsplan, men forhandlingene om en
utbyggingsavtale bør samkjøres med prosessen knyttet til reguleringsplanen.

PARTER OG AVTALEKOMPETANSE:

	

2.1. Utbygger: Sirdal Bygg AS
Org.nr.: 981906136
Adresse: Tjørhom, 4443 Tjørhom
Telefon: 91549470
E-post: olejohan@sirdalbygg.no

2.2. Grunneier/e: Helga og Geir Magne Hadland, samt Ole Johan Tjørhom,
Org.nr.: 969792419
Adresse: Tjørhom, 4443 Tjørhom
Telefon: 91549470
E-post: olejohan@sirdalbygg.no

	

2.3. Sirdal kommune:
Org.nr.: 964 964 165
Adresse: Rådhuset, 4440 Tonstad
Telefon: 38 37 90 00
E-post: post@sirdal.kommune.no

Med hjemmel i PBL kap. 17, kommuneplanens arealdel og forutberegnelighetsvedtak i sak
25/07 er det et krav om at det inngås en utbyggingsavtale med kommunen, før utbygging kan
igangsettes.
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Avtalen inngås mellom kommunen og utbygger.

Dersom utbygger er en annen person / juridisk person enn grunneier, må utbygger fremlegge
en fullmakt fra grunneier/e som bekrefter at utbygger har adgang til å inngå rettslig bindende
avtale på grunneiers vegne. Alternativt kan grunneier/e tiltre avtalen ved å signere
utbyggingsavtalen.

Grunneier kan inngå avtaler med andre parter som utbygger, for å sikre at forpliktelsene etter
denne avtalen blir ivaretatt. Dersom dette medfører at ansvaret etter denne utbyggingsavtalen
skal overføres andre enn avtalens parter, forutsetter det kommunens skriftlig gir samtykke.

Kommunen er ikke bundet av avtalen, før den er endelig godkjent av kommunestyret.

3. HJEMMELSGRUNNLAG OG INNHOLD I UTBYGGINGSAVTALEN:

Rettslig grunnlag for utbyggingsavtalen er:

Plan og bygningsloven av 2008, kap. 17. (tidl. PBL 14.06.1985 kap XI- A)
Utbyggingsavtaler.

Gjeldende kommuneplan.

Vedtatt reguleringsplan.

Kommunestyrets forutberegnelighetsvedtak i sak 25/07.

Innhold i utbyggingsavtalen skal ligge innenfor rammene av det som er fastsatt i
pbl. Kap 17. Tiltak og krav må fremstå som nødvendige, og ellers stå i rimelig forhold til
utbyggingens art og omfang.

Felles tiltak som er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en reguleringsplan er fastsatt
som rekkefølgekrav i bestemmelsene til reguleringsplanen. Dette gjelder tiltak både innenfor
og utenfor selve planområdet, når dette tiltaket ellers har en saklig sammenheng med det som
fremstår som nødvendig og rimelig i forhold til den utbygging som skal gjennomføres.

4. FORHOLD TIL GJELDENE REGULERINGSPLAN, SAKSBEHANDLING OG
OFFENTLIGHET:

Utbyggingsavtalen er inngått med grunnlag i reguleringsplan for Furuåsen, gnr. 10, bnr. 4 og
28, plan id 2012006, egengodkjent av kommunestyret i møte den 	, sak nr. 	

I henhold til reguleringsplanen, vil det være grunnlag for en utbygging 36 nye enheter.
Med en fordeling av 3 på bnr. 4 og 33 på bnr. 28.

Utbygger påtar seg gjennom denne utbyggingsavtalen det økonomiske ansvaret for
gjennomføringen av de fellestiltak som er fastsatt som rekkefølgekrav i
reguleringsplanbestemmelsene.
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Beløpene er inkludert mva.

Midler som er avtalt avsatt for tilrettelegging av ski og turløyper, 36 x kr. 5.000,00 =
180.000,00 og midler som er avtalt avsatt til infrastrukturfond som ivaretar nødvendig
infrastruktur i tilknytning til planområdet, 36 x kr. 10.000,00= 360.000,00
til sammen kr. 540.000,00 innbetales konto nr 3132.07.00038.
Kontoen eies og disponeres av Sirdal kommune.

Beløp ( kr.15.000,-) pr. enhet innbetales til konto nr. 3132.07.00038. samtidig med
behandlingsgebyr for byggesak.

BRUK AV AVSATTE MIDLER

Tildeling/bruk av disse midlene må være til tiltak som kan knyttes til /er til nytte for
utbyggingsområder.

Løypefond 

Arbeidsgruppen for prosj ektet turstier og turveier skal håndtere søknader om bruk av midler
som er avsatt på løypefondet. Det skal være en fast søknadsdato årlig, og deretter vedtas et
handlingsprogram med prioritering av tiltakene. Dette årlige handlingsprogrammet inngår
som en del av kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

Infrastrukturfond 

Bruken av infrastrukturfondet vises i investeringsbudsjett og vedtas i sammenheng med dette.
Eventuelt kan det for spesielle tiltak fremmes egen sak til politisk behandling.

SÆRSKILTE BESTEMMELSER

Utbygger/grunneier er ansvarlig for at det opprettes en velforening i hyttefeltet. (,eventuelt at
nye hytteeiere melder seg inn i eksisterende velforening.)

Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter etter denne avtale helt eller delvis til
andre utbyggere, uten kommunens skriftlige samtykke.

Oppstår det tvist mellom partene, skal tvisten søkes løst i minnelighet. Begge parter kan
oppnevne to representanter, som skal forsøke å fremforhandle et resultat partene kan bli enige
om.

Dersom partene ikke oppnår enighet, kan hver av partene bringe saken inn for en rettslig
avklaring.

Denne avtale kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i utbyggingsområdet.
Den som krever tinglysning dekker omkostningene
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Avtalen er koordinert med reguleringsbestemmelsene og plankartet.

Oppstart av forhandling om utbyggingsavtalen skal ha vært kunngjort offentlig. Likeledes
skal fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale, legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers
frist for merknader.

Avtalen kan tidligst godkjennes av kommunestyret i samme møte som reguleringsplanen blir
godkjent.

Når utbyggingsavtalen er inngått og godkjent av kommunestyret, skal denne kunngjøres.

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages. Det kan heller ikke gis dispensasjon fra
utbyggingsavtalen.

ØKONOMISKE BETINGELSER

Utbygger har det økonomiske ansvar for gjennomføring av avtalen.

Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre eiendommer for
opparbeidelse av tekniske anlegg.

Utbygger opparbeider og bekoster nødvendig infrastruktur i planområdet.

TILRETTELEGGING FOR SKI OG TURLØYPER

Utbyggingsavtalen skal tilrettelegge for at det sikres arealer som benyttes til hovedløypetrase
og atkomstløyper.

Utbygger skal ha ansvaret for å inngå avtaler som sikrer rett til å anlegge og gir bruksrett for
traseer til ski og turløyper gjennom planområdet. Det samme gjelder sikring av bruksrett
utenfor planområdet der det kan være aktuelt.

Avtalen må omfatte skriftlig avklaring av eventuelle erstatnings spørsmål mellom utbygger og
grunneier som kan oppstå i forbindelse med grunn og rettighetserverv vedrørende anlegg av
ski og turløyper.

Avtale om rett til å anlegge og å bruke arealer til hovedløypetrase og atkomstløyper, skal
tinglyses på den tjenende eiendom.

ØKONOMISK BIDRAG

Tiltak som ligger i rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelser finansieres i sin helhet
av utbygger.

Utbygger skal i tillegg avsette følgende beløp pr. enhet:

Fond for tilrettelegging av ski og turløyper: kr. 5.000,00
Infrastrukturfond, som ivaretar nødvendig
infrastruktur i tilknytning til planområdet: kr. 10.000,00
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10. UNDERSKRIFTER:

Sted/dato 773 a;. lo 1
Utbygger:

Li K:7124"--

Grunneier: p
e7ad " a

Xx

Sirdal kommune

for Sirdal kommune
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Sirdal kommune

Gnr 10, bnr. 4 og 28. Endring av reguleringsplan for Furåsen, Tjørhom. 
Grunneier: O.J.Tjørhom, H. og G.M. Hadland. 2. gangsbehandling.

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

5351/2014-2010/448 May Britt Ousdal 16.04.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/50 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø 06.05.2014

14/56 Kommunestyret 19.06.2014

Plan ID 2012006

Bakgrunn

Arkitektkontoret Stav AS har på vegne av Sirdal Bygg AS fremmet reguleringsplan for 
gnr. 10, bnr. 4 og 28, Furåsen, Tjørhom.

Grunneiere er: Ole Johan Tjørhom samt Helga og Geir Magne Hadland.

Formålet med planen er utbygging av fritidsboliger, atkomstveg, parkering, løype mv.
Det er 35 nye tomter, 1 tomt er videreført fra tidligere plan og det er 2 eksisterende hytter 
innenfor planområdet.

Planforslaget avviker fra plankartet til kommunedelplan Sinnes-Tjørhom, 2008. Dette 
skyldes feil i plankartet til kommunedelplanen. Forholdet er avklart med regionale 
myndigheter og i TLM-sak 12/43.

Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i delegert sak 14/69, dato 25.02.2014. 

Følgende vedtak ble fattet:

«Reguleringsplan for Furåsen, Tjørhom gnr. 10, bnr. 4 og 28, plan ID 2012006 legges iht

Side�300



PBL § 12 –10 og 11 ut til offentlig ettersyn.

Ved vedtak av plan med ID2012006 vil sammenfallende del av plan med ID 1991009 og
2004012 bli opphevet.»

Planforslaget har vært lagt ut til høring i perioden 01.03.– 14.04.2014.

Hjemmelsbakgrunn
 PBL – gjeldende fra 01.07.09

 Kommunedelplan Sinnes – Tjørhom område 173

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

 Naturmangfoldloven §§ 8-12

 Vannressursloven

 Forvaltningsloven

 TLM-sak 12/43 (godkjent regulering ut over område 173)
 TLM-sak 13/79 (delegert myndighet for 1. gangsbehandling)

4. Offentlige uttalelser

4.1 Fylkesmannen i Vest-Agder

Kommenterer avviket fra kommunedelplan Sinnes-Tjørhom, og at dette er avklart med 
fylkesmannen og andre instanser tidlig i planprosessen.   

Fylkesmannen har merknad til plasseringen av hytte nr. 132, som de mener ligger for nært 
opp til skiløypa.  Mener denne plasseringen kan være uheldig for driften av skiløypa og 
anbefaler at hytte nr. 32 utgår eller får en annen lokalisering.

Fylkesmannen viser til at det er planlagt tiltak i vassdraget for å hindre oversvømmelse av 
kjørebrua over Sira.  De minner om at detaljplan for inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte 
må forelegges Fylkesmannen, jfr Vannressursloven § 11. For øvrig gjelder Forskrift om 
fysiske tiltak i vassdrag. Tiltak i vassdrag må omsøkes iht. denne forskrift.

Rådmannens kommentar:

Rådmannen har også merket seg at hytte nr. 132 er foreslått plassert relativt nærme skiløypa. 
Rådmannen er enig i faglig råd om at det er uheldig at byggeområdet ligger innenfor 
hensynssonen for skiløypa. Kommunen har i samråd med løypekjørere etablert praksis for å 
ha hensynssone 24 m for hovedløypenettet. Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt å føre 
opp bygg. Tomt for hytte nr. 132 er nå endret slik at den ikke berøres av hensynssone for 
skiløypa. Det er ikke tillatt med atkomstveg fram til tomt 132.

Hytte nr. 132 – skravur er hensynssone 
skiløype
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4.2 Vest-Agder Fylkeskommune

Viser til at skiløype og friluftsliv er ivaretatt i planforslaget. 

Har merknad til plasseringen av hytte nr. 132 og anbefaler at denne utgår eller gis en annen 
plassering.

Anser at deres merknad i oppstartsmeldingen vedrørende trafikksikkerhet ved Solheimsbrua 
er ivaretatt ved at tilførselsveien nå er utbedret.

Vedrørende tiltak i vassdrag påpekes det at dette må omsøkes, enten etter Vannressursloven 
eller Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Hva som vil være gjeldende avhenger av om 
tiltaket vil berøre allmenne interesser. 

Rådmannens kommentar:

Se kommentar til fylkesmannens uttalelse.

4.3 Statens vegvesen

Har ikke kommet med uttalelse.

4.4 Agder Energi Nett AS

Har ikke kommet med uttalelse.

4.5 NVE

Har merknad til hensynssone ras- og skredfare ved brua, og at det må være bestemmelse 
knyttet til denne.

Viser til at det planlegges inngrep i vassdraget og anbefaler at det lages en bestemmelse om 
sier at det er tillatt å utføre tiltak i elva.

Rådmannens kommentar:

Merknader vedrørende bestemmelser er ivaretatt.

4.6 Mattilsynet

Viser til at det av planene framgår at det skal være privat vannforsyning med borebrønner.  
Dette innebærer at planer for etablering av vannforsyningen skal forelegges Mattilsynet før 
arbeidet igangsettes.  For godkjenningspliktige vannforsyningssystem er det også krav om to 
hygieniske barrierer, der desinfeksjon skal utgjøre den ene i tillegg til grunnleggende 
beskyttelse av vannkilden. For slike vannverk må det derfor tas høyde for et nødvendig 
vannbehandlingsanlegg i planarbeidet.

De gjør også oppmerksom på at flere brønner som trekker vann fra samme 
grunnvannsreservoar vil være å anse som del av ett og samme vannforsyningssystem.  Man 
kan ikke omgå godkjenningsplikten ved å bore flere brønner med avgrenset 
forsyningsområde. Anbefaler at dersom det er mulig bør flere brønner knyttes sammen i ett 
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felles system eller inkludere et utjevningsmagasin i vannforsyningssystemet til større 
hyttefelt.

Viser til at forskriftenes krav til vannkvalitet mv. er i prinsippet likt for små ikke-
godkjenningspliktige og større godkjenningspliktige vannverk.  Stikkord i denne 
sammenheng er plassering av borebrønner i forhold til andre tiltak og vurdering av risiko for 
forurensing av vannkilden og i hvilken grad det eventuelt vil være nødvendig å beskytte eller 
skjerme vannkilden.

Har merknad om at borebrønner med tilhørende beskyttelsessone må vises i plankart. Det 
samme gjelder eventuelt vannbehandlingsanlegg. Vurdering av fare for forurensing må inngå 
i ROS-analysen.

Foreslår følgende endring i bestemmelsene:
Pkt. 2.7: «Vannforsyning er via privat anlegg som skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens 
krav til vannkvalitet, kapasitet og leveringssikkerhet.»
Pkt. § 8.1: « Før første ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at vannkvaliteten er 
forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i tråd med planbestemmelsene.»

Mattilsynet mener at den mest framtidsrettede løsningen vil være å knytte hele Furåsen til det 
kommunale vannforsyningssystemet. 

Rådmannens kommentar:

I plankartet er det lagt inn område for vannforsyningsanlegg i tråd med merknad og 
avklaring med Mattilsynet.  Bestemmelsene pkt. 2.7 og 8.1 er også endret i tråd med 
merknad. 

4.7 Direktoratet for mineralforvaltning

Har ingen merknader til planforslaget.

4.8 Råd for funksjonshemmede

Stiller spørsmål ved oppfølging av reguleringsbestemmelsene.

Rådmannens kommentar:

Ved eventuelt tilsyn blir det kontrollert at bestemmelsene til reguleringsplanen er fulgt opp.

5. Private uttalelser
5.1 Jan Inge Dalane

Viser til at hyttene i området FB1 og FB2 vil kunne se rett ned på eksisterende hytter og ber 
om at de ikke må komme for langt fram mot kanten av skråningen. Mener også at plassering 
fram mot kanten vil kunne skygge for sola for de eksisterende hyttene.  Viser til at utbygger 
har sagt seg enig i dette.

Rådmannens kommentar:
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Etter rådmannens vurdering er dette ivaretatt på tilfredsstillende måte i planforslaget.  Ved 
ny bebyggelse vil dette kunne påvirke solforholdene noe. Tomtene er vist med byggegrenser 
og innenfor disse er det mulig å justere plassering av de enkelte hytter noe.  Rådmannen 
mener at slik tomtene er foreslått er det mulig å gjennomføre bygging uten særlig sjenanse 
for eksisterende hytter.

5.2 Anne Skare og Graham Pryde

Viser til at eksisterende parkeringsplass for 5 hytter (10 plasser) ikke er tatt med i 
planforslaget.  I planforslaget ligger dette som friluftsformål. Ber om at plankartet endres slik 
at eksisterende parkeringsplass blir ivaretatt.

Har merknad til byggeområde FB7 som blir liggende mellom eksisterende hytter og anbefaler 
at det her stilles krav til at disse må tilpasses eksisterende bebyggelse som er Ålhytter. 
Anbefaler at nye hytter må ha samme utforming og detaljer som eksisterende hytter.

Rådmannens kommentar:

Merknad vedrørende eksisterende parkeringsplass er ivaretatt ved at denne nå er tatt inn i 
reguleringsplanen.

I gjeldende reguleringsplan er det tillatt med hytte og uthus på til sammen 110 m2. 
Hytter kan oppføres i en etasje med hems.

I endret reguleringsplan er det foreslått maks BYA på hytte og uthus på 130 m2, og maks 
mønehøyde 6 m på hytta.  Ut fra dette vil det ikke bli vesentlig forskjell mellom eksisterende 
hytter og nye. Rådmannen mener at utforming og detaljer på hyttene er tilstrekkelig ivaretatt 
gjennom bestemmelsene og formingsveilederen.  

Maks. BYA pr. tomt er hhv. 180 m2 inkludert terrasse og 216 m2 med parkering.

5.3 Anne Berit Hatlem og Tom Hetland

Kommenterer at de ser det som positivt at bestemmelsene sikrer at bekker og myrer så langt 
mulig ikke skal dreneres eller legger i rør.
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Stiller likevel spørsmål til at det er inntegnet veg gjennom blautmyr sør for deres hytte. Kan 
vanskelig se at denne vegen kan legges her uten at det blir nødvendig med drenering og 
utfylling som vil gi skjemmende konsekvenser for naturen.  Ber om at vegen må trekkes 
sørover og vekk fra myra. 

Ber også om at samspill mellom hytter og landskap må ivaretas og at hyttene blir plassert slik 
at de ikke blir dominerende i terrenget og at sjenerende innsyn unngår.  Er noe urolige i 
forhold til foreslått størrelse og mønehøyder.

Rådmannens kommentar:

Rådmannen er enig i at det er viktig at eksisterende bekker og myrområder i størst mulig 
grad blir ivaretatt.  Atkomstvegen som Hetland viser til er lagt i utkanten av dette 
myrområdet.  En ser at det er vanskelig å bygge ut området uten at det blir noen som helst 
berøring. Totalt sett for planområdet mener rådmannen at bekker og myrområder er godt 
ivaretatt. Ved tillatelse til tiltaket vil det også stilles vilkår vedrørende utførelsen. 

Vedrørende utforming og plassering vises til rådmannens kommentar under pkt. 5.1 og 5.2.

5.4 Furåsen velforening

Påpeker at Furåsen hyttefelt er preget av høy kvalitet, helhetlig arkitektur og planløsning. 
Registrerer at de nye hyttene får en annen karakter med større hytter og bilveg fram til 
hyttene.  Ber om at en så langt som mulig forsøker å bevare områdets karakter og at 
utbyggingen skjer til minst mulig skade for eksisterende hytter, for naturen omkring og for 
den etablerte bruken av området til lek og andre aktiviteter.  Ber også om at hyttene legges 
slik i terrenget at de ikke tar sikt og sol fra eksisterende hytter. 

Viser til at det nye hyttefeltet iht. kommunedelplanen ligger med formål LNF. De har blitt 
forklart at dette skyldes en feil, men mener dette er en uryddig framgangsmåte som etterlater 
tvil om hvor vidt en kan stole på kommunens planverk.

De skriver også at de i senere år har vært problemer med å holde vegen i skikkelig stand. De 
er bekymret for den økte trafikkbelastningen både i anleggsperioden og når hyttene er 

Myrområde – atkomstveg lagt i 
utkanten
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ferdige.  Ber om at det legges inn krav om forsvarlig vegstandard og vedlikehold, samt at det 
må anlegges møteplasser på kritiske steder. 

Påpeker at det lenge har vært planlagt ny bru over Sira for å få sikker passasje når det er 
usikker is. Håper at økt hyttebygging fører til fortgang i disse planene. De mener at det også 
bør sikres alternativ veg til hyttefeltet. Viser til at denne allerede finnes, men går over andre 
grunneiere. Mener at denne bør åpnes for trafikk de dagene det ikke er mulig å forsere den 
lave brua og ber om at kommunen og utbygger forsøker å få avtale om dette.

Viser også til at kvaliteten på vannet fra brønnene til dels er dårlig. Mener at over 100 hytter 
på et begrenset område kan medføre mer problemer med vannforsyning og kvalitet. 
Anbefaler at feltet knyttes til det kommunale vannledningsnettet.

Rådmannens kommentar:

Vedrørende utforming av hytter mv. viser rådmannen til kommentarene under pkt. 5.1 og 5.2. 

Det er riktig som det blir påpekt at del av planområdet i plankartet til kommunedelplan 
Sinnes-Tjørhom har formål LNF, men at dette er en feil.  Det ble vedtatt at området kunne 
legges inn som byggeområde, men kartet ble ikke justert i tråd med vedtak.  Rådmannen viser 
her til at plan- og bygningsloven gir mulighet til planlegging som ikke er i tråd med 
overordnet plan.  Prosess ved reguleringsplan skal ivareta medvirkning for berørte parter. 
Rådmannen vil likevel presisere at kommunen kun i spesielle tilfeller tillater avvik fra 
kommuneplan. 

Kommunen har vedtatt «Retningslinjer for planlegging av private veger i Sirdal».  Disse er 
trådt i kraft etter oppstart av planarbeid for Furåsen og således ikke gjeldende for denne 
planen.  Rådmannen vil likevel vise til at prosjekterte veger i planområdet er i tråd med disse 
retningslinjene. 

I forbindelse med utbyggingen skal det gjøres tiltak for å bedre sikkerheten mot flom over 
brua. Det er stilt rekkefølgekrav i bestemmelsene for gjennomføring av dette tiltaket.

En avtale om bruk av veg over annen grunneier vil være en privatrettslig avtale som 
kommunen ikke tar stilling til, jfr. plan- og bygningsloven. Tilgang til alternativ atkomst kan  
imidlertid være hensiktsmessig selv om det gjennom utbyggingen vil utføres tiltak for 
flomsikring av brua.

Vedrørende vannkvaliteten vises det til krav i drikkevannsforskriften samt merknader i pkt. 
5.6.

5.5 Bodil Sivertsen og Roar Øglænd

Viser til at planforslaget avviker fra kommunedelplan Sinnes-Tjørhom, og kan ikke se at det 
er gitt dispensasjon fra Vest-Agder fylke for å fravike denne.

De mener at friområdet i Furåsen er et av de viktigste og meste benyttede friområdene i Øvre 
Sirdal, både av hytteeiere, fastboende og tilreisende. Her er skiløypetraseene lett 
tilgjengelige. Mener at løypetraseene og friområdene allerede er tungt belastet i dag og at en 
ytterligere utbygging vil være negativt.
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Viser til at foreslått utforming med bilveg fram til tomtene og parkering på tomtene strider i 
mot dagens utforming av hytteområdet og at dette vil gi et stort inngrep i forhold til bygging 
av hytte uten veg. 

Mener at friområdet som i dag benyttes vil få forringet kvalitet og at løypetraseer må flyttes.

De påpeker også at foreslått mønehøyde for nye hytter er betydelig mer enn i gjeldende 
reguleringsplan.  Videre at noen av de nye hyttene vil medføre innsyn og påvirke 
solforholdene for de eksisterende hyttene.

Rådmannens kommentar:

Vedrørende avvik fra kommunedelplanen vises til saksutredningen ved 1. 
gangsbehandlingen, uttalelse fra fylkesmannen og kommentar i pkt. 5.4 ovenfor.

Skiløypene gjennom området er nå regulert inn, og det er lagt inn hensynssoner i tråd med 
praksis i kommunen.  Det er krav om skibro for å sikre planskilt kryssing av atkomstvegen.
Planforslaget regulerer også til dels store områder som friluftsformål. 

For merknader om utforming og plassering av hytter mv. viser rådmannen til kommentarene 
under pkt. 5.1 og 5.2. 

5.6 Sira-Kvina Kraftselskap AS

Har ikke kommet med uttalelse.

6. Vurdering  

Merknader som ut fra planfaglige hensyn bør følges er etterkommet ved korrigeringer i 
plankart og bestemmelser.

Endring i plankartet ved at eksisterende parkeringsplass og område for vannforsyningsanlegg 
legges inn er varslet til berørte naboer.

Forslag til vedtak

I henhold til kommunedelplan for Sinnes-Tjørhom og PBL (2008) § 12-12 godkjennes
reguleringsplan for Furåsen, del av gnr. 10, bnr. 4 og 28, plan ID 2012006 med plankart
datert 22.04.2014 og reguleringsbestemmelser datert 22.04.2014.

I henhold til PBL § 12-14 oppheves/erstattes sammenfallende del av plan med ID 1991009 
og 2004012.

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø - 06.05.2014 – PS 14/50.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådt.

Tilråding fra utvalg teknikk, landbruk og miljø.
I henhold til kommunedelplan for Sinnes-Tjørhom og PBL (2008) § 12-12 godkjennes
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reguleringsplan for Furåsen, del av gnr. 10, bnr. 4 og 28, plan ID 2012006 med plankart 
datert 22.04.2014 og reguleringsbestemmelser datert 22.04.2014.

I henhold til PBL § 12-14 oppheves/erstattes sammenfallende del av plan med ID 1991009 
og 2004012.

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

John Birkeland May Britt Ousdal
Kst. rådmann Plankoordinator

Parter i saken
Anne Skare og John 
Graham Pryde
Arkitektkontoret Stav AS Øvre Banegate 28 4014 STAVANGER
Mabel Oddny Nesset Nedre Høgåsen 2 4440 TONSTAD
Per Vidar og Wenche 
Avlesbug

Nymyra 7 4352 KLEPPE

Nils Kristian Solberg Nonsfjellveien 2 4370 EGERSUND
Anne Matilde Hanstad og 
Lars Johan Tveit

Austråtthagen 10 4306 SANDNES

Arne Norling Nedre Sørbø 34 4321 SANDNES
Hilde Husebø Halleland og
Øyvind Halleland

Bokfintveien 14 4022 STAVANGER

Hallvard Tunheim Plogveien. 9 4042 HAFRSFJORD
Tore Karlsen Blålyngveien 4 4070 RANDABERG
Torill M. Lee Andreassen Røværveien 29 4029 STAVANGER
Tove M Espevold Bjørnå 
og Kjetil Bjørnå

Rødhettestien 37 4314 SANDNES

Egil Ø. Nærland Klokkarhølen 2 4365 NÆRBØ
Ove Henry Idsøe Syftesokveien 10 4046 HAFRSFJORD
Bergljot Anda og Finn O. 
Garborg Estensen

Åsehagen 8 4321 SANDNES

Anne Kristin Skretting c/o Bengt Borsheim, 
Skadbergveien 271

4312 SANDNES

Helga Hansen Rundvollen 17 4017 STAVANGER
Jon Geir Tengesdal Boganesgeilen 39 4032 STAVANGER
Kjell Kjosavik Andreashagen 31 4322 SANDNES
Synnøve Hølland og Arne 
Marinius Hølland

Terneveien 12 4318 SANDNES

Magne Solli Bokfinkveien 17 4022 STAVANGER
Hege Ravndal Kerlefsen og 
Jan Christian Kerlefsen

Konvallstien 6 4022 STAVANGER

Halldis Wenche Ø. Ziesler 
og Øyvind Ziesler

Øvrevollen 10 4319 SANDNES

Marit Bø Reitan og 
Torgrim Reitan

Leirkarveien 13 4032 STAVANGER

Rune Helge Strøm Åsehagen 4 4321 SANDNES
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Vigdis og Bjørn Ove 
Thorsen

Visteleet 6 4070 RANDABERG

Astri Tornes Husberg og 
Arne Johan Husberg

Finnkvalveien 1 4085 HUNDVÅG

Elisabet Viga Skogsbakken 14 4319 SANDNES
Brita Lucie Hundstad og 
Jonny Haugen

Kvernbergveien 5 4070 RANDABERG

Jan Herulf Sivertsen Nålestien 8 B 4018 STAVANGER
Bodil Helen Sivertsen og 
Roar Øglænd

Falsensgt. 28 4307 SANDNES

Jorunn og Jan Inge Dalane Revheimsberget 3 4046 HAFRSFJORD
John Jensen og Siri Birgitte 
Svanes

Nedre Sandbakkveien 22 4370 EGERSUND

Torleiv Bilstad Slåttaveien 11 4319 SANDNES
Anne Brit og Kjell OVe 
Hatlem

Kolbeinshaugen 8 4319 SANDNES

Berit S. Høgemark 
Ravndal og Torbjørn T. 
Ravndal

Åfaret 23 4330 ÅLGÅRD

Kristi Brryne Hogstad Bergflåtveien 2 4018 STAVANGER
Hilde Carlsen Jonsbråten 
og Tore Wiig Jonsbråten

Furras gate 17 4010 STAVANGER

Grethe Søstrand Loga og 
Jacob Loga

Kapellveien 24 4319 SANDNES

Jan Helliesen Egelandsveien 25 A 4015 STAVANGER
Harald Petter Rosnes Sandvedhagen 18 4318 SANDNES
Karin Astrid Møkster Høgebrekka 11 A 4026 STAVANGER
Gunn Åse T. Pettersen 8315 LAUKVIK
Hans Kristian og Teresita 
Y. Tuestad

Joa Alle 27 4050 SOLA

Marianne og Oskar Morten 
Fredagsvik

Granittveien 16 A 4027 STAVANGER

Kjartan og Kjersti Melberg Husabergbakken 41 4032 STAVANGER
Sirdal Bygg AS Tjørhom 4443 TJØRHOM
Ole Johan Tjørhom Tjørhom 4443 TJØRHOM
Helga og Geir Magne 
Hadland

Tjørhom 4443 TJØRHOM

Cecilie AA Bekkeheiem og 
Kjetil Bekkeheien

Hellevegen 42 4052 RØYNEBERG

Lars Jan Jaarvik Sandvedlia 8 4318 SANDNES
Brit Elin Soma 
Ommundsen og Tor Inge 
Ommundsen

Grannes Terrasse 76 4044 HAFRSFJORD

Anne Berit Hatlem og Tom 
Magnar Hetland

Stemmen 1 4340 BRYNE

Nina Vik Hansen og Trond 
Hansen

Lundadalen 25 4326 SANDNES

Maren Knutsen Vik og 
Leif Midbrød

Håbafjellveien 48 4325 SANDNES

Venke Mihle Sekse og 
Svein Georg Sekse

Brislingveien 22 4085 HUNDVÅG

Harald Magnus Finnvik Bjergsted Terrasse 10 4007 STAVANGER
Solfrid Hidle Kverneland Kyrkjevegen 78 4327 SANDNES
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og Nils Kverneland
Inger Anne Langva og 
KJell Rommetvedt

Fiskeholsvegen 36 4052 RØYNEBERG

Pål Berge Øvre Stokkavei 59 A 4023 STAVANGER
Ingvild Selnes Lea og Jona 
Lea

12 Avenue Legeay, 92410 
Ville D`Avray , France

Skjæveland Holding AS Lilland 4120 TAU
Siri og Leif Inge Slethei Postboks 14 4052 RØYNEBERG
Sirdal Skilag v/Arne 
Tjørhom

Tjørhom 4443 TJØRHOM

Olav Heigre Hjorteveien 7 4323 SANDNES
Elin Rønneberg og Dag 
Einar Winsnes

Kolbeinshaugen 19 4319 SANDNES

Ingvald Rønneberg Leilighet 601, Skaarlistien 
33

4326 SANDNES

Tor Steinar Raugstad Rådyrvn. 6 4323 SANDNES
Kate Merete Espeland og 
Dag Helge Jakobsen

Edvard Griegsvei 116 4318 SANDNES

Magnus Skretting Staselinveien 8 4326 SANDNES
Fåråsen Velforening 
v/Terje Eidsmo

Vedlegg

1 Plankart 22.04.2014
2 Korrigert planbestemmelser 22.04.2014
3 Planbeskrivelse 
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Bestemmelser tilhørende 
Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom 
Plan nr. 2012 006 
Dato: 22.04.2014

1.0 GENERELT 

1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innenfor regulert 
område skal arealet disponeres til følgende formål, iht. PBL § 12-5: 

Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
 Fritidsbebyggelse 
Lekeplass 
Kombinert skiløype/veg 

Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg 
Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Parkeringsplasser 

Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål 
Friluftsformål 

Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

2.0 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Det er utarbeidet formingsveileder for området. Formingsveilederen skal være 
retningsgivende for utforming og byggesaksbehandling for nye hytter. 

Sammen med byggemelding skal det vedlegges et målsatt situasjonskart i målestokk 
1:500 for hytteområder. Situasjonskart skal i tillegg til bebyggelsen vise hvordan den 
ubebygde del av tomten skal utnyttes/beholdes urørt. Det må ved byggemelding
dokumenteres hvordan krav til parkeringsplasser oppfylles for den enkelte hytte/enhet. 
2.2 Utforming og plassering av bygninger og anlegg, herunder gesims- og sokkelhøyde, 
skal godkjennes av kommunen. 

2.3 Kommunen skal, ved behandling av byggemeldinger, ha for øye at bebyggelsen får 
en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme gruppe får en harmonisk 
utforming. Bebyggelsen skal ha mørk farge. Tak skal være av skifer, torv eller tre. 

2.4 For tomter med parkering på egen tomt skal det være trinnfri atkomst fra 
parkeringsplass til hovedinngang iht. TEK10. 

2.5 Renovasjon tilknyttes offentlig renovasjonsordning. 
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2.6 Ved prosjektering/bygging av hytter skal det legges særlig vekt på god 
terrengtilpasning slik at det blir minst mulig planering og ikke skjemmende fylling eller 
skjæring. Hytte på påler tillates ikke. 

2.7 All bebyggelse skal være tilknyttet offentlig avløpsanlegg. Vannforsyning er via privat 
anlegg som  skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet,kapasitet og 
leveringssikkerhet.

2.8 Jordlovens §§ 9 og 12 skal fortsatt gjelde innenfor planområdet. 

2.9 Bekker og myrer i området skal, så langt det er mulig, ikke dreneres eller legges i rør. 

3.0 HYTTEOMRÅDER 

3.1 Fritidsboligene skal ha saltak. Takvinkelen skal være mellom 25° og 35°. 
Frittliggende hytters gesims- og mønehøyder skal ikke overstige henholdsvis 4 m og 6 m 
målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygning. 

3.2 Utnyttelsesgraden skal være slik at tillatt BYA pr. tomt er maks 216 m2, fordelt på 130 
m2 for hytte og uthus, 50 m2 for terrasse og 36 m2 for parkering. For tomter uten 
parkering på egen tomt skal utnyttelsen være maks 180 m2 BYA, fordelt på 130 m2 for 
hytte og uthus og 50 m2 for terrasse. 

Det tillates ikke bygget garasjer ved hyttene. Unntak fra dette er der hvor hytte 
tilrettelegges for rullestolbruker. Det kan da tillates garasje på inntil 40 m2. 
Dersom kunder kjøper to eller flere hytter i tunløsning, gis det anledning til et felles uthus 
på 40 m2. Det tillates også at to hyttetomter slås sammen og bebygges med maks BYA 
på 346 m2, fordelt på 260 m2 for hytte og uthus, 50 m2 for terrasse og 36 m2 for parkering. 
Dersom tomter slås sammen for bygging av en hytte, slås også byggegrenser/-soner 
sammen tilsvarende. 

3.3 Avkjørsel kan plasseres i tomtegrense langs veg der hvor det er mest 
hensiktsmessig. 
For tomter uten permanent adkomstveg er det tillatt med midlertidig anleggsvei i 
byggeperiode. Denne skal innen 6 måneder etter ferdigattest tilbakeføres til sti med 
bredde inntil 1,5 m. 

3.4 Hytteområdene FB8 – FB10 er eksisterende hytter. For disse gjelder bestemmelser 
vedtatt i tilknytning til plan 19910009 , som følger: 

Maks BYA pr. tomt er 115 m². Dette kan fordeles på hytte og uthus. Uthusets areal skal 
ikke overstige 20 m². Hytten og uthus oppføres i en etasje. Tak som utformes som saltak 
med takvinkel 15 – 30 grader. 
Hytte og uthus legges fortrinnsvis under samme tak, og uthuset skal fortrinnsvis tilpasses 
den eksisterende hytten med hensyn til materialvalg, form og farge. 
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4.0 SKILØYPETRASÈ 

4.1 Skiløypen skal kunne brukes gjennom hele anleggsperioden. 

5.0 FRILUFTSOMRÅDE 

5.1 I friluftsområder skal eksisterende vegetasjon beholdes så langt som mulig. 
Plukkhogst av tre utført av grunneier kan tillates. 

5.2 I friluftsområder kan det anlegges kjørbar vei som vil følge terrenget frem til den 
enkelte hytte. 

5.3 Der atkomsten til hyttene medfører store terrenginngrep tillates ikke annet enn 
gangsti i bredde 0,5 m frem til hyttene. Atkomstforholdene skal vises ved byggesøknad 
på hyttene. Drenering tillates ikke. 

5.4 Mindre bygninger for nettstasjon/transformator, samt VA-anlegg eller lignende kan 
plasseres i areal avsatt til friluftsformål. Slike bygg skal harmonere eksteriørmessig med 
hyttebebyggelsen for øvrig. Ingen bygninger kan plasseres innenfor hensynssone 
friluftsliv (skiløyper). 

6.0 FELLES AVKJØRSEL/PARKERING 

6.1 Veier med tilhørende grøfter skal opparbeides som vist i planen med planert bredde 
på henholdsvis 5 og 3 m. Veiene skal ha grusdekke. 

6.2 Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. hytte på egen tomt. For hytte nr. 113-
114 og 129-130, samt 132 skal all parkering etableres i felles parkeringsplasser. I tillegg 
er det på plankartet avsatt 0,5 plasser pr. hytte til felles gjesteparkering. Det skal plantes 
vegetasjon rundt felles parkeringsplasser. Vegetasjonen som skal plantes, skal være 
hjemmehørende i faunaen i området. 

6.3 f_P1 er felles for FB1. 

f_P2 er felles for FB2 tomt 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 119, 120 og 121. 
f_P3 er felles for FB2 tomt 117, 115 og 114, 113 og FB4. 
f_P4 er felles for FB3, FB5 og FB6. 
f_P5 er felles for alle tomtene. 
F_P6 er felles for FB7. 
F_P7 er felles for eiendommene 10/4/6,10/4/9,10/4/13,10/4/17 og 10/4/18.

7.0 Hensynssoner

7.1Hensynssone H530 i plankart angir byggeforbud pga. hensyn friluftsformål. Innenfor 
hensynssonen skal det etableres skiløype. For hovedløypenett skal hensynssonen være 
24 meter, og for internløype skal hensynsbredden være 8 meter. Innenfor plangrensene 
kan skiløype etableres etter regulert trase som angitt på plankart.  Det tillates å legge 
mindre deler av bekker/vassdrag i rør, samt mindre brokonstruksjoner for fremføring av 
skiløype.

7.2 Hensynssone H310 angir ras- og skredfare. Ingen bygninger kan oppføres i ras- og 
skredområder før det foreligger plan for tilstrekkelig sikringstiltak.
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8.0 Bruk og vern og sjø og vassdrag

Det er tillatt å utføre tiltak i elva for sikring av bro.  Nødvendig tillatelse til tiltaket iht 
Vannressursloven og Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag må foreligge.

9.0 UTBYGGINGSAVTALE 

9.1 Før utbygging i tråd med endring i reguleringsplanen kan gjennomføres må det 
inngås og godkjennes utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen i samsvar med 
kommunestyrets prinsippvedtak, rekkefølgebestemmelser og retningslinjer. 

10. Rekkefølgekrav

10.1 Før det gis tillatelse til oppføring av bygninger i planområdet må det være 
dokumentert at vannkvalitet er forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i 
tråd med planbestemmelsene. Det må være tilstrekkelig vannforsyning og forsyning av 
slokkevann jfr PBL 27-1. 

10.2 Før det kan gis ferdigattest og tillatelse til brøyting for atkomstveg V1 må skibro 
være ferdigstilt. 

10.3 Det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for 10 hytter før utbedring/sikring 
mot oversvømmelse av bro på atkomstveien til hyttefeltet, innenfor hensynssone 
H430_1, skal være gjennomført. 

10.4 Det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for 10 hytter før felles lekeplass, f_L1, 
opparbeides
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Sirdal kommune

Gnr. 1, bnr. 2 og 8 -utbyggingsavtale for Suleskard Fjellgård - Husefjell. 
Grunneier: Arne Inge Suleskard og Geir Terje Sirekrok.

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

6992/2014-2012/905 May Britt Ousdal 21.05.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/57 Kommunestyret 19.06.2014

Bakgrunn

Kommunestyret har i sak 25/07 vedtatt bruk av utbyggingsavtaler i Sirdal kommune for å 
sikre en kvalitetsheving av infrastruktur og felles-/ servicetiltak i og rundt
utbyggingsområdene.

I kommuneplanens bestemmelser pkt. 1.4 heter det:
«Før utbygging kan igangsettes må det foreligge godkjent utbyggingsavtale, Jfr. PBL § 64 og 
vedtak i K-sak 25/07»

Kommunestyret vedtok i sak 52/11, endringer i bruk av utbyggingsavtaler. Dette gjelder for 
reguleringsplaner hvor oppstart blir meldt etter 16.06.11. For reguleringsplanen Suleskard 
Fjellgård, Husefjell ble oppstart meldt i 2009.  Utbyggingsavtalen er av den grunn i henhold 
til mal fra tidligere kommunestyrevedtak. 

Reguleringsplan for Suleskard Fjellgård, Husefjell plan ID 2009004 ble godkjent i 
kommunestyret 17.10.2013.

Med bakgrunn i denne reguleringsplanen er utbyggingsavtale mellom Arne Inge Suleskar, 
Geir Terje Sirekrok, Favoritthytten AS og Sirdal kommune fremforhandlet.

Avtalen legges med dette fram til godkjenning i kommunestyret.

Hjemmelsbakgrunn

Plan og bygningsloven (pbl) kap. 17
Gjeldende kommuneplan
K-sak 25/07
Vedtatt reguleringsplan ID 2009004

Vurdering

En utbyggingsavtale gjelder for et utbyggingsområde, dvs. et område med godkjent
reguleringsplan. Utbyggingsavtalen knyttes da til gjennomføring av den utbygging som
reguleringsplanen legger opp til.
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Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsboliger med 
atkomstveier, parkering og tilhørende anlegg. I tillegg viser planen areal til skiløyper og 
friluftsformål. Planforslaget inneholder 41 nye hyttetomter.

Utbyggingsavtalen gjelder for 41 nye hyttetomter.

Det er foreslått felles/servicetiltak tilsvarende kr. 65.000 pr. hytteenhet.

Avtalen omfatter følgende felles/servicetiltak:

1. Opparbeidelse av skiløype H 530 kr.  770.000
2. Opparbeidelse av skiløype H 530 fra

plangrense til Fv 987 (Brokke-Suleskardvegen) kr.  150.000
3. Opparbeidelse av skiløype fra plangrense til 

Suleskardbekken nede ved A. Suleskard kr.   932.000
4. Opparbeidelse av parkeringsplass P3 for allmennheten kr.     80.000
5. Akebakke med rassikring kr.    200.000

+ 25 % moms kr.    533.000

Totalt (65000 x 41) kr. 2.665.000

I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn rekkefølgekrav hvor det er angitt når skiløype og 
akebakke skal være utført.

Utbyggingsavtalen legger opp til innbetaling av:

1. Kr. 10.000 pr fritidsbolig til infrastrukturfond, til sammen kr. 410.000,-. 
2. Kr.   5.000 pr fritidsbolig til løypefond, til sammen kr. 205.000,-.

Faktura for disse beløpene blir sendt ut sammen med gebyr for tillatelse til tiltakene.

Utbyggingsavtalen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11.04 – 16.05.14.  

Det er kommet merknad fra styret i Ålia hyttegrend.

I merknaden påpeker de at nåværende plassering av enkelte hyttetomter – særlig de to ytterste 
i Suleskard Fjellgård er lagt i en eksisterende turløype som de mener benyttes av flere 
hyttelag både sommer og vinter.  De mener dette er i strid med utbyggingsplanens 
forutsetninger om å sikre turadgangen til fjellområdene nord og øst for hyttebebyggelsen i 
Ålia. 

Rådmannens kommentar:

I brevet protesteres det på plassering av noen av hyttetomtene som de mener er lagt i 
eksisterende løype fra hytteområdet Ålia. Plassering av tomtene er godkjent gjennom 
reguleringsplanen for Suleskard Fjellgård. Denne planen ble som nevnt ovenfor vedtatt i 
oktober 2013, klagefrist på reguleringsplanen er utgått.  Saken nå gjelder kun 
utbyggingsavtalen knyttet til reguleringsplanen.  Reguleringsmessige forhold kommenteres 
ikke.
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I utbyggingsavtalen avsettes midler for å opparbeide løyper også utenfor planområdet, til 
Brokke-Suleskardvegen og mot Fjellbutikken til Suleskardbekken, se kart nedenfor. I 
utbyggingsavtalen for Suleskardtunet er det lagt inn midler til oppgradering av skiløype fram 
til Suleskardbekken. Dette sikrer løypen mellom områdene. 

Kart som viser opparbeidelse av skiløyper iht. utbyggingsavtale

Opparbeidelse av skiløype er lagt inn som rekkefølgekrav i bestemmelsene for 
reguleringsplanen.

Det er i gjeldende bestemmelser ikke lagt inn rekkefølgekrav for opparbeidelse av
dagsparkeringsplassen P3 og akebakke som det er avsatt midler til gjennom 
utbyggingsavtalen. Ved epost av 05.06.14 fra Teknaconsult er det bekreftet gjennomføring 
av parkeringsplass P3 innen det blir gitt brukstillatelse for enhet nr. 1 område FB1 og 
akebakke innen det blir gitt brukstillatelse for enhet nr.31 i planområdet.

Gjennomføringstidspunkt for opparbeidelse av parkeringsplass P3 og akebakke tas inn som 
vilkår for godkjenning av utbyggingsavtalen.

Det er planlagt å gjennomføre endring av reguleringsplanen for Suleskard Fjellgård. Dette 
vil da bli innarbeidet i rekkefølgekravene i bestemmelsene. 

Forslag til vedtak

Utbyggingsavtale av 25.03.14, mellom grunneiere Arne Inge Suleskard, Geir Terje Sirekrok, 
utbygger Favoritthytten AS og Sirdal kommune, for utbygging i henhold til vedtatt 
reguleringsplan for Suleskard Fjellgård, Husefjell, plan ID 2009004 på gnr. 1, bnr. 2 og 8, 
Suleskard godkjennes med følgende vilkår:

1. Parkeringsplass P3 for gjester/dagsturister skal være ferdig opparbeidet innen det 
innen det blir gitt brukstillatelse for enhet nr. 1 i området FB1.

2. Akebakke skal være ferdig opparbeidet innen det innen det blir gitt brukstillatelse for 
enhet nr. 31 i planområdet.
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John Birkeland May Britt Ousdal
Kst. rådmann Plankoordinator

Parter i saken
Arne Suleskard Suleskard 4443 TJØRHOM
Favoritthytten AS
Geir Terje Sirekrok Suleskard 4443 TJØRHOM
Teknaconsult AS
Ålia hyttegrend v/Ole S. Kvernstuen Strondlia 4 4329 SANDNES

Vedlegg

1 Underskrevet utbyggingsavtale for Suleskard Fjellgård
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Sirdal kommune

Detaljreguleringsplan Skaret masseuttak, Suleskard. Gnr. 1, bnr. 8 - plan 
ID 2012002. 2. gangsbehandling.

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

4437/2014-2012/111 May Britt Ousdal 31.03.2014

UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

14/49 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø 06.05.2014

14/58 Kommunestyret 19.06.2014

Plan ID 2012002

Bakgrunn
Teknaconsult AS har på vegne av Kraftfjell AS fremmet reguleringsplan for del av gnr. 1,
bnr.8, Suleskard. Grunneier er Arne Suleskard.

Formålet med planen er å regulere for masseuttak.

Masseuttaket ble etablert i forbindelse med bygging av Suleskardveien. Det ble tatt ut ca.
50 000 m3 fjellmasse. I 2006 ble det gitt dispensasjon for uttak av ytterligere 30 000 m3
sprengstein over 2 daa. Det er anslått at det er tatt ut ca. 70 000 m3.

Planforslaget som nå er fremmet har et lite avvik fra det som er avsatt med formål framtidig
masseuttak i kommunedelplan Ådneram-Suleskard. Bakgrunnen for dette er at det tidligere
masseuttaket går litt utenfor avsatt område i kommunedelplanen.

Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i delegert sak 14/76, dato 05.02.14.

Det ble fattet følgende vedtak:
«Reguleringsplan for Skaret masseuttak, Suleskard gnr. 1, bnr. 8, plan-ID 2012002 legges iht
PBL § 12–10 og 11 ut til offentlig ettersyn.»

Planforslaget har vært lagt ut til høring i perioden 10.02 – 24.03.14.

Hjemmelsbakgrunn
 PBL – gjeldende fra 01.07.09

 F-sak 12/56 - delegasjon

 Kommunedelplan Ådneram – Suleskard, innenfor område 40

 Naturmangfoldloven §§ 8-12

 Vannressursloven

 Forvaltningsloven

4. Offentlige uttalelser

4.1 Fylkesmannen
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Fylkesmannen gir faglig råd om at reguleringsbestemmelsene bør angi årstall for når 
masseuttaket skal være avsluttet. De anbefaler dette for å sikre at massetaket ikke blir 
liggende uferdig avsluttet.

Drift av masseuttak omfattes av Forurensingsforskriften. Fylkesmannen gir derfor også faglig 
råd om at krav om melding eller søknad om drift iht. forskriftens kap. 30 må være sendt tas 
inn som rekkefølgekrav for videre drift.

Fylkesmannen bemerker at planområdet ligger innenfor villreinens leveområde, men antar at 
vinterstenging av anlegget mellom 15. desember og 30. mars kan være tilstrekkelig av 
hensyn til villreinen.

De påpeker at i et så høytliggende område med sårbart terreng er det viktig at revegetering av 
landskapet kun skjer med naturlig forekommende arter.  Avslutningsplanen for anlegget må 
ta hensyn til den stedegne naturen og vegetasjonen. Videre gir de også faglig råd om at 
reguleringsbestemmelsene må sikre at det ved gjenlegging av anlegget ikke blir brukt 
fremmede skadelig arter. 

Rådmannens kommentar:

I bestemmelsen § 2.9 er det tatt inn at uttaket skal senest være avsluttet innen 2040.

Faglig råd om krav om melding iht. Forurensingsforskriftens kap. 30 må foreligge før videre 
drift er etterkommet ved at teksten er tatt inn i bestemmelsenes § 6.3.  

I bestemmelsen § 2.4 er det tatt inn at «det ikke er tillatt med etablering av fremmede
skadelige arter i forbindelse med gjenlegging av området»

4.2 Vest-Agder Fylkeskommune

Påpeker at strekningen Brokke-Suleskard er viktig i forhold til friluftsliv og turisme og at et 
masseuttak vil få konsekvenser for landskapet. Viser til at det ved svar på melding om 
oppstart ble gitt råd om at de landskapsmessige konsekvenser av tiltaket måtte bli utredet og 
avbøtende tiltak iverksettes.  Det anses at blir ivaretatt dersom foreslåtte tiltak følges opp i 
driftsplanen. 

For å redusere støy og sjenanse for utøvere av friluftsliv og hytteområdene anbefales det at 
driftstiden for anlegget blir redusert noe i forhold til foreslått mandag til lørdag 07.00-22.00.

Det vises til at planområdet berører nasjonalt villreinområde jfr. Heiplanen, og benyttes som 
vinterbeite.  For å ivareta viltinteressene gir de råd om at stengetid på anlegget følger Brokke-
Suleskardvegens vinterstenging, dvs. 01. november – 20. mai.

Konservatoren har ingen merknader i forhold til vernebestemmelsene i kulturminneloven 
eller andre kulturmiljøspørsmål. 

I forhold til trafikksikkerhet forutsettes det at avkjørsel utformes i tråd med retningslinjene til 
Statens vegvesen.  De forutsetter også at det er undersøkt vegens beskaffenhet i forhold til å 
tåle påkjenningen de mange tunge kjøretøyene på strekningen vil innebære.  Det anbefales en 
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avtale hvor utbedring av eventuelle følgeskader på veg og veglegeme som følge av bruken 
blir vurdert tatt med.

Rådmannens kommentar:

Av bestemmelsen § 2.2 framgår det at ukentlig driftstid er redusert. Den er nå satt til mandag 
– torsdag kl. 07.00-22.00.

Stengetid på anlegget er kommentert under merknad fra Villreinnemda nedenfor.

Avkjørsel er utformet iht. retningslinjer fra Statens vegvesen.

Rådmannen forholder seg til at Brokke-Suleskardvegen, 987 er en offentlig fylkeskommunal 
veg.  En eventuell avtale her anses som privatrettslig og må være mellom vegeier og 
utbygger.

4.3 Statens vegvesen

Har i sin uttalelse ingen merknader til mottatt planforslag.  De ser positivt på at område langs
fylkesveg 987 inngår i siste etappe.

4.4 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Savner opplysninger om antatt årlig uttaksvolum og forventet varighet av masseuttaket. 

I reguleringsbestemmelsene står det under § 2 Bebyggelse og anlegg – masseuttak følgende 
«driftsplanen skal ajourføres hvert 5. år fra reguleringsplanens godkjennelsesdato». De gjør 
oppmerksom på at dette ikke et krav iht. mineralloven. Driftsplanen skal ajourføres ved 
behov. 

Finner at temaene driftskonsesjon og driftsplan er ivaretatt i planen. 

Rådmannens kommentar: 

Bestemmelsene er korrigert ved at det i § 2.3 framgår at årlig masseuttak er begrenset til 
40 000 m3. Bestemmelsen § 2.3 er i tillegg korrigert til «Driftsplan skal ajourføres etter 
behov.»

I § 2.9 er det tatt inn at uttaket skal senest være avsluttet innen 2040.

Driftsplan og driftskonsesjon er krav i Mineralloven.

4.5 Villreinnemda for Setesdalsområdet

Viser til at området for masseuttak ifølge Heiplanen ligger i nasjonalt villreinområde og at 
tiltaket dermed er problematisk i forhold til villreininteresser.  Iht. Miljødirektoratet sin 
naturbase går det et trekk rett øst for området. Områdene er også aktuelle som vinterbeite. På 
bakgrunn av dette bør driften i området begrenses til åpningstiden for Brokke-
Suleskardvegen.  Det vil si at masseuttaket ikke bør være i drift i perioden 01.november – 20. 
mai.
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Rådmannens kommentar: 

Opprinnelig var det foreslått stengetid på vinteren i perioden 15. desember til 30. mars.  
Både Villreinnemda og Vest-Agder Fylkeskommune har merknader til foreslått stengetid, og 
anbefaler at denne følger normal stengetid på Brokke-Suleskardvegen, dvs. 01. november til 
20. mai.

Utbygger har etter høring fremmet nytt forslag til stengetid med 15. november til 01. mai. De 
har begrunnet avvik fra stengetiden for Brokke-Suleskard vegen med at det av driftsmessige 
hensyn vil være en stor fordel å kunne transportere masser når vegen er stengt for offentlig 
trafikk. Det vil da være færre møtende biler, og særskilt tungtransport.

Nytt forslag til åpningsperiode er ikke vurdert av offentlige instanser.

Rådmannen ser at det kan ha stor betydning for utbygger å ha drift av uttaket i noen uker ut 
over den åpningstid som er for vegen.  Det er også sannsynlig at fylkesvegen forbi 
masseuttaket brøytes i god tid før åpningen av vegen.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det øverste faglige villreinorgan. Villreinnemda er 
oppnevnt av direktoratet til å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner for å sikre 
bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder. 

Rådmannen vil på bakgrunn av dette innstille på at Villreinnemda og fylkeskommunen’s 
merknader om at stengeperiode for masseuttaket tas til følge. Det vil si at anlegget må holdes 
vinterstengt i perioden fra 01. november til 20. mai.

5. Private uttalelser

Det foreligger ingen private uttalelser til planforslaget.

6. Vurdering  

Saksbehandler for verneområdet Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) er 
forespurt om hvor vidt de er aktuell høringsinstans for reguleringsplaner i områdene rundt 
verneområdet.  Svaret er at de ikke uttaler seg til planer og tiltak utenfor verneområdet.

Alle merknader med unntak av faglig råd om at stengeperioden på vinteren skal følge 
tidspunkt for stenging av Brokke-Suleskardvegen er tatt til følge.  Bestemmelsene er endret i 
tråd med dette. 

Reguleringsplan for Skaret masseuttak, Suleskard legges fram til behandling med forslag om 
endring for bestemmelsen § 2.2 iht. rådmannens kommentar i pkt. 4.5 ovenfor.

Forslag til vedtak

I henhold til kommunedelplan for Ådneram - Suleskard og PBL (2008) § 12-12 godkjennes
reguleringsplan for Skaret masseuttak, Suleskard, del av gnr. 1, bnr. 8, plan ID 2012002 med 
plankart datert 03.02.14 og reguleringsbestemmelser datert 09.04.14 med følgende endring:

1. Bestemmelsen § 2.2, siste setning endres til: «Anlegget skal være stengt på vinterstid, 
fra 01. november til 20. mai.»
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Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø - 06.05.2014 – PS 14/49.

Behandling
Fellesforslag TLM:
Endringsforslaget i rådmannens forslag til vedtak tas ut.

«I henhold til kommunedelplan for Ådneram - Suleskard og PBL (2008) § 12-12 godkjennes
reguleringsplan for Skaret masseuttak, Suleskard, del av gnr. 1, bnr. 8, plan ID 2012002 med 
plankart datert 03.02.14 og reguleringsbestemmelser datert 09.04.14».

Fellesforslag TLM.
Tilleggspunktet i rådmannens forslag til vedtak endres til:

2. Bestemmelsen § 2.9, siste setning endres til: «Masseuttaket skal være avsluttet innen 
2030.»

Votering
Fellesforslag TLM med nytt tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

Tilråding fra utvalg teknikk, landbruk og miljø.
I henhold til kommunedelplan for Ådneram - Suleskard og PBL (2008) § 12-12 godkjennes
reguleringsplan for Skaret masseuttak, Suleskard, del av gnr. 1, bnr. 8, plan ID 2012002 med 
plankart datert 03.02.14 og reguleringsbestemmelser datert 09.04.14 med følgende endring:

1. Bestemmelsen § 2.9, siste setning endres til: «Masseuttaket skal være avsluttet innen 
2030.»

Christina Ødegård   May Britt Ousdal
Rådmann Plankoordinator

Parter i saken
Agder energi nett AS
Arne Inge Suleskard Suleskard 4443 TJØRHOM
Direktoratet for 
mineralforvaltning 
med Bergmesteren 
for Svalbard
Fylkesmannen i 
Vest-Agder
Geir Terje Sirekrok Suleskard 4443 TJØRHOM
John Haugen Suleskard 4443 TJØRHOM
Kraftfjell AS
NVE region sør
Setesdalområdet, 
Åseral kommune 
v/Jørn Haug
Statens vegvesen, 
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region sør
Statnett
Teknaconsult  AS
Vest-Agder 
fylkeskommune

Vedlegg

1 Plankart
2 Regbestemmelser for Skaret masseuttak
3 Driftsplan masseuttak
4 Plan-og-område-beskrivelse

Side�343



Kartopplysninger:

Kildefor basiskart:Sirdal kommune
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:UTMsone32/Euref89
Høydegrunnlag:NGO 1954
Kartprodusent:
Opprinneligtegningsdato:26.09.2013
Sisteoppdatering: 03.02.2014

Målestokk: 1:1000
Ekvidistanse:1 m
Arkformat:A1

Side�344



REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

DETALJREGULERING FOR SKARET MASSEUTTAK, SULESKARD,  

GNR 1 BNR 8 

SIRDAL KOMMUNE 

PLAN ID 2012002 

DATO: 09.04.2014 

 

Formålet med planen er å tilrettelegge for en miljøvennlig bearbeiding og uttak av ca 405 000 m3 med 
sprengstein fra Skaret, samt istandsette og revegetere området. 

 

REGULERINGSFORMÅL 

Bebyggelse og anlegg – pbl § 12-5, 1. ledd nr. 1: 
        Masseuttak 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – pbl § 12-5, 1. ledd nr. 2: 
       Annen veigrunn – tekniske anlegg 

Grønnstruktur – pbl § 12-5, 1. ledd nr. 5: 
       Landbruk-, natur og friluftsformål, samt reindrift 

Hensynssoner – pbl § 12-6: 
       Frisikt 

 

§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

§ 1.1 Alle faser av driften skal skje innenfor kravene i de til enhver tid gjeldende lover og 
forskrifter og retningslinjer, eller innenfor krav stilt i egen utslippstillatelse fra 
forurensningsmyndighetene. 

§1.2 Avkjørsel fra offentlig veg skal utformes og ha frisikt som anvist på plankart. 

§ 1.3 Byggegrense mot veg er satt til 4 m, og her er det forbudt å plassere jordvoll og andre 
tiltak som er i tilknytning til masseuttaket.  

§ 1.3 Kulturminner: Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet 
fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og 
kulturvernmyndighetene varsles, jf. lov om kulturminner § 8. 2. ledd. 
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§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG – MASSEUTTAK 

§ 2.1 Innenfor planområdet kan det under driftsfasen oppføres mindre konstruksjoner og 
bygninger med tilknytning til driften. Slike konstruksjoner og bygninger skal fjernes 
når driften avsluttes. Alle midlertidige bygningsmessige anlegg i uttaksområdet skal 
byggesaksbehandles i samsvar med plan- og bygningsloven. Etablering av 
sedimenteringsbasseng er tillatt, og er unntatt søknadsplikt.  

§ 2.2  Drift av anlegget skal kun foregå fra mandag til torsdag, fra kl. 07.00 til 22.00. Det 
skal ikke foregå aktivitet i anlegget på høytids- og helgedager. Anlegget skal være 
stengt på vinterstid, fra 15. november til 1. mai. 

§ 2.3 Massene kan bearbeides og mellomlagres innenfor uttaksområdet. Uttak av masser 
skal skje i henhold til driftsplan som er godkjent av Direktoratet for 
mineralforvaltning. Driftsplanen skal ajourføres etter behov. Det kan årlig tas ut inntil 
40.000 m3 masser. 

§ 2.4 Det er tillatt å hente ut masser dypere enn regulert nivå, men dette betinger at det 
tilføres løsmasser/matjord som overstiger regulert nivå. Det er ikke tillatt med 
etablering av fremmede skadelige arter i forbindelse med gjenlegging av området. 
Regulert nivå er anvist i driftsplanen. 

§ 2.5 Driver av uttaket er ansvarlig for sikring av uttaket i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter. 

§ 2.6 Utslipp av støy og støv skal ligge innenfor rammene til klima- og 
forurensingsdirektoratet.  

§ 2.7 Det er tillatt med jorddeponi i masseuttaket så lenge driften pågår.  

§ 2.8  Direktoratet for mineralforvaltning vil på grunnlag av driftsplanen også føre tilsyn 
med virksomheten. 

§ 2.9 Når masseuttaket er avsluttet, og alle driftsetapper er hentet ut, så skal området 
gjenlegges til kulturbeite. Kotehøyde ved avslutning/istandsetting skal ligge mellom 
905 og 925 moh, og skal være i henhold til driftsplan og § 2.4 ovenfor. Masseuttaket 
skal senest være avsluttet innen 2040. 

 

§  3 SAMFERDELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 3.1 Det er ikke tillatt med tiltak innenfor de arealer som er avsatt til samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur. 

 

§ 4  LANDBRUK – NATUR – OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT 
REINFRIFTSOMRÅDE (LNFR-OMRÅDE) 
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§ 4.1 I LNFR-område tillates alle tiltak med landbruksformål. Det åpnes opp for etablering 
av sedimenteringsbasseng, jorddeponi og anleggsveg som anvist på driftsplan. Etter at 
masseuttaket er avsluttet i driftsetappe 2 skal anleggsveg tilbakeføres. Jorddeponi kan 
lagres i hele driftsperioden.  

 

§ 5 HENSYNSSONER 

§ 5.1 I områder regulert som frisiktsone ved vei skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m 
over tilstøtende veiers nivå. 

 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 6.1 Før masseuttak blir utvidet skal eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 987 være 
godkjent av Statens vegvesen.  

§ 6.2 Det skal anlegges jordvoller langs Suleskardveien i takt med utvinningen av de nye 
trinnene for å hindre innsikt i uttaksområdet. 

§ 6.3 Før drift i henhold til reguleringsplan iverksettes skal det foreligge driftskonsesjon og 
driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 
Svalbard, samt godkjenning iht Forurensingsforskriftens kap. 30. 

§ 6.4 Før drift i henhold til reguleringsplan iverksettes må det settes opp nødvendig 
sikringsgjerde, skilt og bom ved avkjørsel. 

§ 6.5 Før drift i henhold til reguleringsplan iverksettes må sedimenteringsbasseng/dam for 
avrenning være ferdigstilt. Dette gjelder for uttak i driftsfase 3 og 4, jfr. PBL § 12-7-3. 
I driftsfase 2 kan naturlig infiltrasjon aksepteres hvis det er like gode 
infiltrasjonsforhold som i driftsfase 1. 

 

DATO: 15.11.2013 

REVIDERT: 09.04.2014 
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SKARET MASSEUTTAK
GNR 1 BNR 8.

DRIFTSPLAN

1 BAKGRUNN

Teknaconsult AS vil på vegne av oppdragsgiver Kraftfjell AS planlegge et nytt område på
Suleskard for masseuttak av stein. Deler av det regulerte området er hentet ut, og det ble gitt
dispensasjon fra Sirdal kommune i 2006. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for
en miljøvennlig bearbeiding og uttak av ca 405 000 m3 med sprengstein fra forekomsten i
Skaret, samt istandsette og revegetere området. Massene som blir hentet ut fra uttaket skal
nyttes til byggemateriale i hyttefelt og ved bygging av annen teknisk infrastruktur i
Suleskard/Sirdal kommune. Ved fremtidig utvidelse av vegen mellom Suleskard-Brokke så
vil Skaret være et naturlig uttak for å hente masser til bygging. Det vil også være aktuelt å
benytte masser fra Skaret til damsikring Sira-Kvina, og annen kraftutbygging.

Kraftfjell har driftet uttaket de siste årene, men underentreprenører har vært inne å hentet ut
masser til ulike prosjekter i Sirdalsområdet.

Denne driftsplanen inngår som en del av dette planarbeidet og gir føringer for driften de
kommende årene. Driftsplanen beskriver også hvordan området skal istandsettes etter at
driften er avsluttet.

Tiltaket skal følge driftskonsesjon som blir gitt.

2 DAGENS SITUASJON

2.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger på Suleskard i Øvre Sirdal, Sirdal kommune.
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Figur 1. Oversiktskart over planområdet.

2.2 OVERORDNET PLANER

Kommunedelplan
Kommunedelplan Ådneram-Suleskard, gyldig 2007-2018 legges til grunn for planarbeidet.
Området omfattet av denne reguleringsplanen er regulert som område 40, med formål
fremtidig masseuttak i kommunedelplanen.

Figur 2. Utdrag av kommunedelplanen til Ådneram-Suleskard. Gjeldende planområde er vist som nr. 40.

Reguleringsplan
Forslag til ny reguleringsplan avviker fra de grenser som er avsatt til masseuttak i
kommunedelplanen. Bakgrunnen for dette er at det er hentet ut ca 1000 m3 med masser fra en
flate som dekker ca 178 m2 utover det kommunedelplanen legger opp til. Dette arealet er
svært begrenset og blir sett på som mindre avvik. Området som er foreslått regulert til
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masseuttak har et samlet areal på ca 35 daa. Resten av planområdet er avsatt til LNFR-område
og annen veggrunn.

Figur 3. Avvik mellom reguleringsplan og kommunedelplan.

2.3 GRUNNFORHOLD

Ut fra kartklienten til NGU består bergrunnen av øyegneis, granitt, foliert granitt. Det er svært
sparsomt med løsmasser i området, og fjell i dagen dekker det meste av planområdet.
Topografien er kuppert og hele planområdet ligger mellom 900-950 moh. Siden området
ligger over tregrensen så er det kun vegetasjon i form av lav og mose som preger landskapet.

Det finnes ett par overflatevann i planområdet, og det drenerer en bekk ved plangrensen i sør.
Vannkildene er små og nesten igjengrodd.

3 DRIFT AVUTTAKET

3.1 UTTAKSOMRÅDET

Masseuttaket dekker et areal på ca 35 daa. Det er i alt ca 405 000 m3 med stein som skal tas
ut, og utover dette er ca 70 000 m3 tatt ut i eksisterende uttak. Driften av anlegget er planlagt
til å ta flere tiår. Bergartene i uttaksområdet er harde og egner seg til produksjon av pukk, grus
og andre steinprodukter som etterspørres. Massene som blir hentet ut fra uttaket skal nyttes til
byggemateriale i hyttefelt og ved bygging av annen teknsik infrastruktur i Suleskard/Sirdal
kommune. Planområdet ligger innenfor nasjonal hensynssone for villrein, og med bakgrunn i
dette vil det ikke være drift i anlegget fra 15. desember til 31.mars.
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3.2 ADKOMST

Fra planområdet så er det tilknytning til overordnet veg, FV 987. Her er det en frisiktsone på
4x131 m.

3.3 STØY

Virksomheten medfører økt støy når uttaket er i drift. Støykildene er her fra knusing og
sikting av stein, samt støy fra tunge kjøretøy. Sprengning vil foregå sjelden da det er fokus på
å sprenge store områder i en og samme omgang.

3.4 STØV

Utbyggingen vil medføre mer utslipp av støv og dermed økt luftforurensing. Det er ikke
bebyggelse i nærheten som vil bli påvirket negativt av forurensingen.

3.5 DRIFTSETAPPER

Masseuttaket deles inn i flere driftsetapper, hvor driveretningen er illustrert med pil på
driftsplanen som ligger vedlagt. Prinsippet for driften oppdelt i etapper er å jobbe inne i
bruddet slik at det skal være minst mulig innyn inn til uttaket fra fylkesvegen. Inne i bruddet
vil det bli etablert faste driftsinstallasjoner slik som knuseverk. Det er avsatt områder for
oppbevaring av matjord, som blir tilkjørt fra hyttefeltene som skal etableres noen kilometer
vest for uttaket.

Figur 4. Utsnitt av driftsplan som illustrer driftsetappene, se tegningsnummer 359 i tegningshefte.
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Figur 5. Profilplan, med profil for hver 50 meter av masseuttak, tegning nr. 358 i tegningshefte. Henviser
til figur 6 for profiler.

Side�354



Dato: 22.01.2014
Side 8

Z:\1217 - Skaret masseuttak - regulering\11 - Regulering\19 - Planbeskrivelse\dri006 - 1217 - driftsplan masseuttak -22-01-2014.docx

Teknaconsult AS, Luramyrveien 25, 4313 Sandnes Telefon: 51 96 25 50 987 806 826 MVA E-post: post@teknaconsult.no

Figur 6. Tverrprofil av masseuttak for hver 50 m, se tegning 901 i vedleggshefte. Henviser til figur 5 for
profilplan.

Figur 7. Lengdeprofil gjennom masseuttak, fra sørvest til nordøst. Se tegning 902 i vedleggshefte.
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3.5.1 Etappe 1 - eksisterende uttak
Masseuttaket ble etablert i forbindelse med bygging av Suleskardveien, og i 2005 ble det gitt
dispensasjon for uttak av masser i Skaret. Frem til september 2005 var det hentet ut ca 50
m3 med fjellmasse, fordelt på ca 6 dekar. I dispensasjonsvedtaket som ble fattet i 2006 ble det
gitt tillatelse til uttak av ytereliggere 30
70 000 m3 er hentet ut. Bunnivå innenfor uttaksområdet ligger mellom 918 og 916 moh
overgangen til etappe 2 ligger terrenghøyden på mellom 923 og 926 moh.

Figur 8. Eksisterende situasjon i Skaret sett i f

3.5.2 Etappe 2
Denne etappen tar for seg overgangen fra eksisterende uttak og
sørøst. Det er planlagt å hente ut ca 72
uttaket ligger på kotehøyde 921
bunnivået kan senkes med 3 m.
overskuddsjord fra hyttebygging i Sirdal. Uttaksområde
lagringssted for jord under hele driftsperioden. Det skal lages anleggsveg som anvist på
driftsplanen for å hente ut massene i
avsluttet.

Figur 9. Etappe 2, masseuttak sett mot nordøst. Fylkesveg 987
etableres langs fylkesveg for å hindre innsyn.
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ksisterende uttak
Masseuttaket ble etablert i forbindelse med bygging av Suleskardveien, og i 2005 ble det gitt

uttak av masser i Skaret. Frem til september 2005 var det hentet ut ca 50
med fjellmasse, fordelt på ca 6 dekar. I dispensasjonsvedtaket som ble fattet i 2006 ble det

gitt tillatelse til uttak av ytereliggere 30 000 m3 sprengstein fordelt på 2 dekar
Bunnivå innenfor uttaksområdet ligger mellom 918 og 916 moh

overgangen til etappe 2 ligger terrenghøyden på mellom 923 og 926 moh.

. Eksisterende situasjon i Skaret sett i fugleperspektiv mot øst.

tar for seg overgangen fra eksisterende uttak og videre brudd mot sør
. Det er planlagt å hente ut ca 72 000 m3 stein fra denne delen av uttaket, og bunnivå for

uttaket ligger på kotehøyde 921-915 meter over havet. I reguleringsplanen er det lagt opp til at
bunnivået kan senkes med 3 m. I uttaksområdet er det avsatt områder for oppbevaring av
overskuddsjord fra hyttebygging i Sirdal. Uttaksområde for etappe 2 vil fungere som

hele driftsperioden. Det skal lages anleggsveg som anvist på
driftsplanen for å hente ut massene i etappe 2. Denne skal tilbakeføres når uttaksområdet er

, masseuttak sett mot nordøst. Fylkesveg 987 vises nord for planområdet. Jordvoller
etableres langs fylkesveg for å hindre innsyn.
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Masseuttaket ble etablert i forbindelse med bygging av Suleskardveien, og i 2005 ble det gitt
uttak av masser i Skaret. Frem til september 2005 var det hentet ut ca 50 000

med fjellmasse, fordelt på ca 6 dekar. I dispensasjonsvedtaket som ble fattet i 2006 ble det
sprengstein fordelt på 2 dekar. Det antas at ca

Bunnivå innenfor uttaksområdet ligger mellom 918 og 916 moh, og i

videre brudd mot sør og
tein fra denne delen av uttaket, og bunnivå for

er over havet. I reguleringsplanen er det lagt opp til at
I uttaksområdet er det avsatt områder for oppbevaring av

vil fungere som
hele driftsperioden. Det skal lages anleggsveg som anvist på

uttaksområdet er

vises nord for planområdet. Jordvoller
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3.5.3 Etappe 3
I etappe 3 skal masseuttaket utvides mot øst. Her er det planlagt å
med steinmasser, og bunnivå for uttaket ligger på kotehøyde 919
Avkjørsel til området skal være via eksisterende avkjørsel.

Figur 10. Etappe 3, masseuttak sett mot øst. Illustrerer hvordan innsynet vil være fra fylkesvege
kommer fra Brokke mot Suleskard. Det er lite innsyn inn i uttaket under de

3.5.4 Etappe 4
Dette er siste uttakstrinn og her er det planlagt å
uttaksområdet er mellom kote 916
så skal området revegeteres og etableres med stedlige masser.

Figur 11. Etappe 4, masseuttak sett mot øst. Dette er siste uttak
skal området istandsettes slik at det ikke er store sår i landskapet.

3.6 SIKRINGSTILTAK

Masseuttaket vil bli sikret for allmennheten (mennesker og dyr) med viltsikkert gjerde langs
uttaksområdets endelige bruddkanter etter h
plasseres skilt ved inngangen til området, samt et gjerde her.
som skal kartlegge farer og ulykkesrisiko. Denne planen har som formål å ivareta sikkerheten
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skal masseuttaket utvides mot øst. Her er det planlagt å sprenge ut ca 205
, og bunnivå for uttaket ligger på kotehøyde 919-913 meter over havet.

Avkjørsel til området skal være via eksisterende avkjørsel.

, masseuttak sett mot øst. Illustrerer hvordan innsynet vil være fra fylkesvege
kommer fra Brokke mot Suleskard. Det er lite innsyn inn i uttaket under denne uttaksetappen

Dette er siste uttakstrinn og her er det planlagt å sprenge ut ca 128 000 m3. Bunnivå for
uttaksområdet er mellom kote 916-911 meter over havet. Når massene i etappe 4
så skal området revegeteres og etableres med stedlige masser.

, masseuttak sett mot øst. Dette er siste uttaksetappe og når masseuttaket er avsluttet
skal området istandsettes slik at det ikke er store sår i landskapet.

Masseuttaket vil bli sikret for allmennheten (mennesker og dyr) med viltsikkert gjerde langs
uttaksområdets endelige bruddkanter etter hvert som disse blir sprengt ut. I tillegg skal det
plasseres skilt ved inngangen til området, samt et gjerde her. Det skal utarbeides en SHA
som skal kartlegge farer og ulykkesrisiko. Denne planen har som formål å ivareta sikkerheten
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ut ca 205 000 m3

913 meter over havet.

, masseuttak sett mot øst. Illustrerer hvordan innsynet vil være fra fylkesvegen når en
nne uttaksetappen.

. Bunnivå for
etappe 4 er hentet ut

og når masseuttaket er avsluttet

Masseuttaket vil bli sikret for allmennheten (mennesker og dyr) med viltsikkert gjerde langs
vert som disse blir sprengt ut. I tillegg skal det

Det skal utarbeides en SHA-plan
som skal kartlegge farer og ulykkesrisiko. Denne planen har som formål å ivareta sikkerheten
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ved anleggsområdet. Det skal etableres steinrekke langs skrent som vil fungere som
pallsikring.

4 SLUTTSITUASJONEN
Når massene er tatt ut av området vil driften av uttaket avsluttes. Da må området ryddes,
tekniske installasjoner må fjernes og eventuelt midlertidige bygninger må tas bort.

Med utgangspunkt i dagens situasjon omkring uttaket er det mest naturlig at området blir
tilbakeført til LNFR-området. Området rundt består av utmark, og egner seg ikke til dyrkbart
landbruksareal. Det er planlagt å legge igjen løsmasser som kan revegeteres på avsluttende
uttaksflater. Området skal istandsettes på en slik måte at det ikke ligger igjen synlige sår i
terrenget.

Det er utarbeidet kotekart som viser sluttsituasjonen på Skaret. Når alle masser er hentet ut så
vil området ha en kotehøyde mellom 912-920 meter over havet.

Figur 12. Sluttsituasjon Skaret som viser fremtidig kotehøyde.
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SKARET MASSEUTTAK
GNR 1 BNR 8.

PLANBESKRIVELSE

1 SAMMENDRAG

Teknaconsult AS vil på vegne av tiltakshaver Kraftfjell AS planlegge et nytt område på
Suleskard for masseuttak av sprengstein.

Det er benyttet følgende grunnlag for reguleringsplanen:
1 Kommuneplan
2 Digitalt kart, ekvidistanse 1 meter
3 Ortofoto og økonomisk kartverk
4 Møte med grunneier og kommune
5 Innkomne merknader i forbindelse med melding om oppstart av planarbeid
6 Fagrapporter/retningslinjer

Planen omfatter i grove trekk følgende:

Nytt:
� Område for masseuttak
� LNF-område
� Annen veggrunn
� Siktsone veg

Eksisterende:
� Det er hentet ut masser i regulert uttaksområde (henvist til eksisterende uttaksområde i

driftsplan).
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1 BAKGRUNN

1.1 HENSIKTEN MED PLANEN

Formålet med planen er å tilrettelegge for en miljøvennlig bearbeiding og uttak av ca 405 000
m3 med sprengstein fra steindeponiet i Skaret, samt istandsette og revegetere området.
Massene som blir hentet ut fra uttaket skal nyttes til byggemateriale i hyttefelt og ved bygging
av annen teknisk infrastruktur i Suleskard/Sirdal kommune. Ved fremtidig utvidelse av vegen
mellom Suleskard-Brokke så vil Skaret være et naturlig uttak for å hente masser til bygging.
Det kan også være aktuelt å benytte masser fra Skaret til damsikring Sira-Kvina, og annen
kraftutbygging.

1.2 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD

Forslagsstiller: Teknaconsult AS
Plankonsulent: Teknaconsult AS
Tiltakshaver: Kraftfjell AS
Eiere: Arne Suleskard Gnr. 1 Bnr. 8.

1.3 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN

I 2006 ble det gitt dispensasjon fra krav om reguleringsplan for uttak av masser i det området
som nå reguleres. Masseuttaket ble etablert i forbindelse med bygging av Suleskardveien, og
hadde vært aktivt i flere år før dispensasjon ble gitt. Frem til september 2005 var det hentet ut
ca 50 000 m3 med fjellmasse, fordelt på ca 6 dekar. I dispensasjonsvedtaket som ble fattet i
2006 ble det gitt tillatelse til uttak av ytereliggere 30 000 m3 sprengstein fordelt på 2 dekar.

1.4 UTBYGGINGSAVTALER

Det er ikke behov for utbyggingsavtaler.

1.5 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING

Det er ikke krav om konsekvensutredning iht Plan- og bygningsloven.

1.6 KOMMUNEDELPLAN

Kommunedelplan Ådneram-Suleskard, gyldig 2007-2018 legges til grunn for planarbeidet.
Området omfattet av denne reguleringsplan er regulert som område 40, med formål fremtidig
masseuttak i kommunedelplanen.
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Figur 1. Utdrag fra kommunedelplan Ådneram-Suleskard. Området som omfattes av dette planforslaget
er anvist som område 40.

2 PLANPROSESSEN

Varsel om oppstart til planarbeidet ble varslet med brev til berørte rettighetshavere, naboere
og myndigheter den 28.02.2012. Planarbeidet ble også kunngjort med annonse i Agder avis,
og på hjemmesiden til Sirdal kommune og Teknaconsult AS. Kommunen har vært orientert
om arbeidet med detaljreguleringen fra oppstart med forhåndskonferanse/oppstartsmøte den
30.01.2012.

3 PLANSTATUSOG RAMMEBETINGELSER

3.1 OVERORDNETE PLANER

I kommuneplanen for Sirdal, Delplan Ådneram – Suleskard 2007 – 2018, er området avsatt til
fremtidig masseuttak og LNF-område.

3.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER

Ingen planer.

3.3 TILGRENSENDE PLANER

Ingen tidligere reguleringsplan innenfor planområdet. Det ligger flere regulerte hyttefelt ca 2
km vest fra gjeldende planområde, men ingen i umiddelbar nærhet.

3.4 TEMAPLANER

Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei, Heiplanen er lagt til
grunn.
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3.5 PLANENS VARIGHET

En privat detaljreguleringsplan har i utgangspunktet en varighet på 5 år, med mulighet for
forlengelse med to år om gangen etter søknad. . For masseuttak skal denne fristen forstås slik
at driftskonsesjon etter mineralloven og godkjenning av evt søknadspliktige byggetiltak må
foreligge innen 5 år. Når først driften er i gang, gjelder reguleringsplanen til uttaket er
avsluttet i henhold til planen, eller til den blir avløst av ny plan.

4 BESKRIVELSE AVPLANOMRÅDET – «DAGENS SITUASJON»

4.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger på Suleskard i Øvre Sirdal, Sirdal kommune.

Figur 2. Oversiktskart over planområdet.

4.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK

Området består hovedsakelig av LNFR område, og fremtidig masseuttak. Det er ikke dyrket
mark innenfor planområdet, og i tilstøtende områder er det utmarksområder. Vegetasjonen er
sparsom og det er ikke drivverdig skog i området. Gjennom området er det noe trafikk av
turgåere om sommeren, og om vinteren blir fylkesveg benyttet som skiløype.

4.3 STEDETS KARAKTER

Bildene nedenfor viser eksempler på landskapsbilder fra området:
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Figur 3. Oversikt over eksisterende situasjon i Skaret, hvor eksisterende masseuttak er godt synlig.
Siktpunkt i fugleperspektiv mot øst.

Figur 4. Bilde mot sør i grensen med planområdet.

Figur 5. Bilde mot øst fra plangrensen i sør.
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Figur 6: Bilde mot vest.

Figur 7. Bilde av eksisterende masseuttak, siktpunkt fra bruddkant i sørøst.

4.4 LANDSKAP

Planområdet ligger ved Suleskard i Sirdal kommune, og er hovedsakelig preget av kupert
terreng. Høyde ca. 900-950 moh.

4.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Det er lite sannsynlig at det finnes kultutminner som er fredet etter kulturminneloven i
planområdet.
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4.6 NATURVERDIER

Planområdet ligger inne som hensynssone Nasjonal villreinområde.

4.7 REKREASJONSVERDI/REKREASJONSBRUK, UTEOMRÅDER

Det er registrert sommerløype for turgåere forbi planområdet (langs fylkesveg 987). Bortsett
fra dette har ikke området stor rekreasjonsverdi på sommerstid. Om vinteren brukes den
stengte fylkesvegen som løypetrase for skigåere.

4.8 LANDBRUK

Deler av området som inngår i detaljreguleringen er regulert til LNFR med hovedvekt
landbruk. Dette består av utmarksbeite og det er ikke noe dyrket mark innenfor plangrensene.

4.9 TRAFIKKFORHOLD

Fylkesvei 987 ligger nord for planområdet, og følger hele plangrensen i nord. Denne har
vinterstengt og det er derfor bare trafikk forbi uttaksstedet deler av året. Dette er når
masseuttaket er i drift.

4.10 BARNS INTERESSER

Det er ikke områder som er av barns interesse innenfor planområdet.

4.11 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Det er ikke sosial infrastruktur knyttet til planområdet.

4.12 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET

Det er ikke krav om universell tilgjengelighet for dette planforslaget.

4.13 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Det ligger en høyspentmast ca. 30 m fra plangrensen i sør. Denne er angitt på reguleringsplan
med omtrentlig plassering.

4.14 GRUNNFORHOLD

Ut fra kartklienten til NGU består bergrunnen i området av øyegneis, granitt, foliert granitt.
Det er svært sparsomt med løsmasser i området, og fjell i dagen dekker det meste av
planområdet. Topografien er kuppert og hele planområdet ligger mellom 900-950 moh. Siden
området ligger over tregrensen så er det kun vegetasjon i form av lav og mose som preger
landskapet.

Det finnes overflatevann i planområdet, og det drenerer en bekk ved plangrensen i sør.
Vannkildene er små og nesten igjengrodd. Det største tjernet i planområdet er allerede borte
grunnet eksisterende masseuttak.
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4.15 STØYFORHOLD

Driften medfører mer støyproblemer, både når det gjelder driften i uttaket og biltrafikk fra/til
uttaket. Dette vil ikke påvirke hyttefeltene som ligger vest for planområdet grunnet avstanden.
Støyforholdene kan påvirke fuglelivet i nærområdet, men ikke i slik grad at det vil være til
stor negativ konsekvens for hekking i yngleområdene.

4.16 LUFTFORURENSING

Utbyggingen vil medføre mer utslipp av støv og dermed økt luftforurensing. Det er ikke
bebyggelse i nærheten som vil bli påvirket negativt av forurensingen.

4.17 RISIKO- OG SÅRBARHET

4.17.1 Rasfare
Det er ikke fare for ras i den tidsperioden hvor anlegget drives aktivt. Det er vinterstengt ved
masseuttaket, og det er i denne perioden det kan være fare for snøskred. Steinskred/jordskred
er ikke aktuelt. Det kan være fare for ras i anleggsperioden ved manglende sikring grunnet
ustabile fjellparti forårsaket av sprengning.

4.17.2 Flomfare
Det er ikke noen vassdrag i nærheten som gir fare for flom i planområdet.

4.17.3 Vind
Deler av området ligger høyt, og er vindutsatt. Anlegget må sikres slik at det ikke oppstår
farlige situasjoner med avfall på avveie.

4.17.4 Støy
Virksomheten medfører økt støy når uttaket er i drift. Støykildene er her fra knusing og
sikting av stein, samt støy fra tunge kjøretøy. Sprengning vil foregå sjelden da det er fokus på
å sprenge store områder i en og samme omgang.

4.17.5 Luftforurensing og forurensing i grunnen
Planforslaget vil føre til en økt luftforurensning i form av uslipp av støv og klimagasser (fra
anleggsmaskiner). Det er ikke noe som tilsier at virksomheten vil føre til økt forurensning i
grunnen ved denne lokaliteten.

4.17.6 Beredskap og ulykkesrisiko
Det skal utarbeides en SHA-plan som skal kartlegge farer og ulykkesrisiko. Denne planen har
som formål å ivareta sikkerheten ved anleggsområdet.

4.17.7 Betydning for tjern og vassdrag
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Innenfor planområdet er det mindre tjern og i grensen med planområdet renner det en liten
bekk. De vannkildene som ligger innenfor masseuttaket vil bli påvirket, da reservoaret for
kildene skal fjernes. Den ene vannkilden er allerede borte grunnet eksisterende masseuttak.
De små tjernene blir ikke ansett som viktige og de er/var nesten igjengrodd slik som
situasjonen er i dag. Planforslaget har derfor ikke en stor negativ konsekvens for tjern og
vassdrag. Når det gjelder bekken som renner på grensen med planområdet så vil den ikke bli
påvirket av aktiviteten i masseuttaket. Terrenget skal bevares i tilgrensende områder ved
bekken, slik at det ikke medfører noen konsekvenser for bekkeløpet. Bekkeløpet har ikke
helårs vannføring og er kun aktiv under nedbørrike perioder.

Figur 8: Oversiktskart for tjern og bekkeløp i planområdet, og hvordan disse vil bli påvirket av
masseuttaket.

5 BESKRIVELSE AVPLANFORSLAGET «NY SITUASJON»

5.1 PLANLAGT AREALBRUK

Reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg:
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Masseuttak

Landbruks-, natur- og friluftsformål:
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

Hensynssoner:
Frisikt
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5.2 GJENNOMGANG AV AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL

Planområdet er på totalt ca. 55 dekar. Reguleringsområdene er i hovedsak fordelt slik:

AREALFORMÅL: Antall: Areal:
2018 annen veggrunn-teknisk anlegg 1 2000
1201 Steinbrudd og masseuttak 1 35000
5001 landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift
(LNFR) 1 17000
Totalt 3 54000

5.2.1 Veiareal
Det er ikke avsatt areal for veg innenfor planområdet, men i grensen mot fylkesveg er det
avsatt areal til annen veggrunn. Det er etablert avkjørsel fra offentlig fylkesveg, Fv987.

5.2.2 Kjøreatkomst
Tilknytning til overordnet veg, FV 987.

5.3 MILJØOPPFØLGING

Det skal anlegges sedimenteringsbasseng/dam der avrenningen skjer. Til nå har
sedimenteringsbasseng vært av naturlig art (naturlig infiltrasjon til grunnen), trolig på grunn
av knusningssone. I prinsippet vil dette være aktuelt for hele uttaksområdet til etappe 3. Det
skal derfor etableres sedimentasjonsbasseng før det blir hentet ut masser i etappe 3. Areal for
dette er ikke avsatt særskilt i plankart men det bør etableres sedimentasjonsbasseng som
fanger opp sedimenter før avrenning til bekk.

Driften skal til enhver tid være i henhold til kravene i forurensningsforskriften kapittel 30.

5.4 LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER

Innenfor området er det ikke dyrket mark, kun utmark. Landbruksinteressene vil ikke bli
berørt av planforslaget.

5.5 KULTURMINNER

Det er ikke undersøkt for kulturminner ved denne lokaliteten, men basert på tidligere
befaringer noen få km vest for planområdet er det ikke grunnlag til å anta at det finnes viktige
kulturminner av interesse i planområdet.

5.6 AVBØTENDE TILTAK/ LØSNINGER ROS
Se vedlagte ROS analyse.
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5.7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Rekkefølgebestemmelser er tatt med i reguleringsbestemmelsene.

6 KONSEKVENSUTREDNING
Det er ikke krav om konsekvensutredning iht konsekvensutredningsforskriften.

7 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AVPLANFORSLAGET

7.1 OVERORDNEDE PLANER

Planforslaget avviker noe fra de grensene som er avsatt til fremtidig masseuttak i gjeldende
kommunedelplan. Bakgrunnen for dette er at det er hentet ut ca 1000 m3 med masser fra en
flate som dekker ca 178 m2 utover det kommunedelplanen legger opp til. For at planforslaget
skal stemme med uttaket slik det fremstår i dag så er det valgt å regulere utover de grenser
som er avsatt. Det er regulert med et større avvik enn eksisterende uttak, men dette er for å få
en finere overgang i planen. Det er valgt å regulere masseuttaket noe utover det som kommer
til å være reelt uttak, og det totale arealet er mindre enn det som kommunedelplanen har avsatt
til masseuttak.

Figur 9. Planforslag som viser arealformålsgrensen til fremtidig masseuttak i kommunedelplan. Avvik er
illustrert med blå polygon.

7.2 LANDSKAP

Det vil bli en del inngrep i form av skjæringer og fyllinger ved opparbeidelsen som endrer
deler av landskapet. Ved avslutning av anleggsarbeidene vil det bli lagt stor vekt på å

Side�372



Z:\1217 - Skaret masseuttak - regulering\11 - Regulering

Teknaconsult AS, Luramyrveien 25, 4313 Sandnes Telefon: 51 96 25 50 987 806 826 MVA E

istandsette området på en best mulig måte. Skråninger blir plastret med jord og
etableres stedbundne arter. Driftsplanen blir lagt opp slik at anlegget vil være minst mulig til
sjenanse for omgivelsene i driftsfasen.
avsluttet er det ønskelig at landskapet skal fremstå

Figur 10. 3D modellering av masseuttak
vises nord for planområdet. Jordvoller etableres langs fylkesveg for å hindre innsyn.
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på en best mulig måte. Skråninger blir plastret med jord og
ter. Driftsplanen blir lagt opp slik at anlegget vil være minst mulig til

sjenanse for omgivelsene i driftsfasen. Masseuttaket skal driftes i 4 etapper
avsluttet er det ønskelig at landskapet skal fremstå som uberørt i den grad det er

. 3D modellering av masseuttak eksisterende uttak og etappe 2 sett mot nordøst
Jordvoller etableres langs fylkesveg for å hindre innsyn.
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på en best mulig måte. Skråninger blir plastret med jord og det skal
ter. Driftsplanen blir lagt opp slik at anlegget vil være minst mulig til

4 etapper, og når uttaket blir
som uberørt i den grad det er mulig.

sett mot nordøst. Fylkesveg 987
Jordvoller etableres langs fylkesveg for å hindre innsyn.

Side�373



Z:\1217 - Skaret masseuttak - regulering\11 - Regulering

Teknaconsult AS, Luramyrveien 25, 4313 Sandnes Telefon: 51 96 25 50 987 806 826 MVA E

Figur 11. 3D modellering av masseuttak
fra fylkesvegen når en kommer fra Brokke mot Suleskard. Det er lite innsyn inn i uttaket under dette
uttakstrinnet.

Figur 12. 3D modellering av masseuttak når alle masser er hentet ut
avsluttet skal området istandsettes slik at det ikke er store sår i landskapet.
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. 3D modellering av masseuttak etappe 2 og 3 sett mot øst. Illustrerer hvordan innsynet vil være
fra fylkesvegen når en kommer fra Brokke mot Suleskard. Det er lite innsyn inn i uttaket under dette

odellering av masseuttak når alle masser er hentet ut, sett mot øst. Når masseuttaket er
avsluttet skal området istandsettes slik at det ikke er store sår i landskapet.
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7.3 STEDETS KARAKTER

Stedets karakter vil endres av planforslaget siden det skal hentes ut betydelig med masser som
endrer eksisterende terreng.

Figur 13. Fremtidig terreng etter at masseuttaket er avsluttet. Kotehøyden i masseuttaket heller fra 920
moh-912 moh fra vest til øst.

7.4 ESTETIKK

Estetiske retningslinjer er medtatt i reguleringsbestemmelser og i driftsplan. Det legges vekt
på at de estetiske kvaliteter området har i dag ikke skal forringes av uttaket, og at området
skal tilbakeføres på en best mulig måte etter at uttaket er avsluttet.

7.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ, EVT. VERNEVERDI

Basert på tidligere befaringer noen få km vest for planområdet er det ikke grunnlag til å anta
at det finnes viktige kulturminner av interesse i planområdet. I e-post fra Sirdal kommune
31.01.2014 ble det bekreftet at det ikke var nødvendig med arkeologisk undersøkelse. Det er
stilt krav i reguleringsbestemmelsene om at arbeidet må stanses og kulturvernmyndighetene
varsles dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer
automatisk fredete kulturminner.

7.6 FORHOLDET TIL KRAVENE I KAP II I NATURMANGFOLDLOVEN

Etter § 7 i Naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 legges til
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.§ 8 (kunnskapsgrunnlaget).
I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det ikke kommet innspill/merknader fra faglig
hold om rødlistene eller andre sårbare/truede arter innenfor planområdet. Dette bekreftes ved
søk/innsyn i artskart.artsdatabanken.no og naturbase fra Direktoratet for naturforvaltning. Det
er ikke registrert viktige naturtyper i planområdet. Kunnskapsdatabasen om naturmangfoldet i
Sirdal kommune anses å være godt oppdatert.
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Viltinteresser: Heiplanen er lagt til grunn (kfr pkt 4.4) i tillegg til baser nevnt ovenfor.
Planområdet ligger innenfor område registrert som hensynssone Nasjonalt villreinområde.
Lokaliteten er innenfor et viktig trekkområde for villrein, som trekker nord-sør i Vestheia,
Brokke til Suleskard. Det er sesongbetont bruk av området, og villreinen oppholder seg i
planområdet på vinterstid. Områder som er registrert som leveområde og beiteområde for
villrein må forvaltes slik at det er tatt tas hensyn til villreinens interesser i arealplanleggingen.
For å ta hensyn til villreinen på vinterbeite så vil masseuttaket holdes stengt på vinterstid, fra
15. desember til 30.mars. På denne måten så vil driften av anlegget være mindre konfliktfylt
for villreinen. Området må sikres slik at det ikke er fare for at villrein kommer til skade

Viltfuglearter: I planområdet er det ikke registrert yngleområde for noen viltfuglearter. Vest
for planområdet er det tilholdssted for Lirype (182), og det er flere lokaliteter i nærområdet
som er yngleområde for jordugle (464 og 465), dvergfalk (427, 458, 461, og 487), og tårnfalk
(459, 466). Uttaket av masser innenfor avsatt planområde kan ikke sies å berøre disse artene
direkte. En kan derfor ikke se at dette planforslag vil føre til noe særlig forverret konsekvens
for angitt yngleområde for fuglelivet.

Figur 14. Yngleområde for Lirype (182). Gjeldende planområde er lokalisert innenfor rød firkant.
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Figur 15. Yngleområde for jordugle (464 og 465), dvergfalk (427, 458, 461, og 487), og tårnfalk (459, 466).
Gjeldende planområdet ligger innenfor rød firkant.

Karplanter:
I artsdatabanken er det registrert 3 objekt av karplanter i plangrensen. 2 av disse objektene er
livskraftig, mens den ene (jøkelstarr) er karakterisert som nær truet. Arten er registrert i
området ved bekken, og masseuttaket vil ikke ha en direkte påvirkning på leveområdet til
denne karplanttypen. Det skal etableres sedimentasjonsbasseng som unngår for mye partikler i
vannet som drener til leveområdet for denne plantetypen. På denne måten vil en hindre
forurensning av grunnen og miljøforholdene til karplanten vil ikke forverres.

§ 9 (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Det anses ikke å forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til
planområdet som tilsier særlig anvendelse av føre-var-prinsippet.

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver)

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Man bør, så langt som mulig, etterstrebe byggetekniske løsninger og metoder som er
miljøforsvarlige. Graving og håndtering av masser må skje på en miljøforsvarlig måte, der
deponering av slike masser skjer iht til driftsplan.
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7.7 REKREASJONSINTERESSER/ REKREASJONSBRUK

Planforslaget vil ikke påvirke eksisterene tursti som går langs fylkesveg. Det skal anlegges
jordvoller langs vegen, og anlegget skal driftes slik at det ikke skal være til sjenanse for
omgivelsene.

7.8 UTEOMRÅDER

Planforslaget vil ikke påvirke eksisterende uteområder.

7.9 TRAFIKKFORHOLD

Planen medfører ny atkomstveg med tilstrekkelige siktforhold. Det vil være en økt trafikk av
tunge kjøretøy ut og inn av området når massene skal hentes ut. Kjøretøyene vil benytte seg
av fv. 987, og medfører da økt trafikk også på vegen. Det er ikke av en slik hyppighet at det
vil føre til økt belastning på vegen eller endring i trafikkforhold.

7.10 BARNS INTERESSER

Gjeldende planområde er ikke aktuelt for lek og oppholdssted for barn, og planforslaget vil
derfor ikke berøre barns interesser.

7.11 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Ikke aktuelt tema da det er et masseuttak som reguleres.

7.12 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET

Krav om universell tilgjengelighet er ikke aktuelt for denne typen tiltak.

7.13 ROS
Ros-analyse er angitt på vedlagt skjema.

7.14 JORDRESSURSER/LANDBRUK

Dagens jordbruksinteresser blir ikke endret som følge av planforslaget.

7.15 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Planområdet ligger i nærheten av høyspentkabel. Denne vil bli uberørt av planforslaget, og
medfører ikke økt arbeidsrisiko i masseuttaket.

7.16 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Det vil ikke være noen økonomiske konsekvenser for kommunen. Det er grunneier som
henter inn innteker fra masseuttaket.
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7.17 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER

Planforslaget vil bidra til at flere aktører får tilgang til masseuttaket, slik at en oppretter en
reell konkurranse situasjon.

7.18 INTERESSEMOTSETNINGER

Ikke noe som er kjent.

7.19 ETTERBRUK/ISTANDSETTING AV UTTAKSFLATE

Når massene er tatt ut av området vil driften av uttaket avsluttes. Da må området ryddes,
tekniske installasjoner må fjernes og eventuelt midlertidige bygninger må tas bort.

Med utgangspunkt i dagens situasjon omkring uttaket er det mest naturlig at området blir
tilbakeført til LNFR-område. Området rundt består av utmark, og egner seg ikke til dyrkbart
landbruksareal. Det er planlagt å legge igjen løsmasser som kan revegeteres på avsluttende
uttaksflater. Området skal istandsettes på en slik måte at det ikke ligger igjen synlige sår i
terrenget.

Det er utarbeidet kotekart som viser sluttsituasjonen på Skaret. Når alle masser er hentet ut så
vil området ha en kotehøyde mellom 912-920 meter over havet.

Figur 16. Kotekart som viser sluttsituasjon for masseuttak. Skravert område viser området som kan
plastres med jord.
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8 DATAUTVEKSLING
Planen utarbeides digitalt, med muligheter for utveksling av data på SOSI-format.
Reguleringsplan blir utarbeidet i en terrengmodell, masseuttaket vil bli detaljprosjektert i 3D-
modell.
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9 INNKOMNE INNSPILL TIL PLANVARSEL

I forbindelse med varsling om igangsetting av regulering, har det kommet inn følgende
innspill:

Liste over innkomne merknader:

1: Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen (27.03.2012)
2: Vest-Agder Fylkeskommune, Plan og Miljø (17.04.2012)
3: Direktoratet for mineralforvaltning (12.04.2012)
4: Statens vegvesen (10.04.2012)

1. Fylkesmannen i Vest-Agder

Kommentar fra Teknaconsult AS:
� Planområdet avviker noe i forhold til det som er avsatt til omsøkte formål i

kommuneplan. Dette avviket er eksisterende masseuttak som ligger helt vest i
planområdet, hvor arealet granser over til LNF-formål. Planforslaget har kun
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mindre avvik fra kommuneplanen, og det er derfor ikke krav om at planen skal
konsekvensutredes.

� Dette blir ivaretatt i egen ROS-analyse og vektlegges i planbeskrivelsen.
� Konsekvensen for landskapsvirkningen av masseuttaket er utredet i ROS-analysen

og planbeskrivelsen.
� Inngrepet vil påvirke INON-området, og masseuttaket er regulert frem til

nordsiden av bekken. Masseuttaket vil derfor bli utvidet lenger sør enn
eksisterende, hvorvidt det er i særlig grad er en skjønnsmessig vurdering.
Masseuttaket er regulert på en slik måte at det vil ligge igjen minst mulig sår i
landskapet når massene er hentet ut. Det er derfor lagt vekt på en naturlig
avslutning av masseuttaket i forhold til terrenget rundt.

� Konsekvensen for rein er vurdert i planbeskrivelse og ROS-analyse. Det vil ikke
være drift på anlegget i de aktive og sårbare periodene for villrein.

� Dette er innordnet i planbestemmelsene.

2. Vest-Agder fylkeskommune

Kommentar fra Teknaconsult AS:
� Planområdet avviker noe i forhold til det som er avsatt til omsøkte formål i

kommuneplan. Dette avviket er eksisterende masseuttak, og er av mindre
betydning for LNF-formålet.

� Masseuttaket skal driftes på en slik måte at det er til minst mulig sjenanse for
omgivelsene. Dette innebærer anleggelse av jordvoller langs fylkesveg for minst
mulig innsyn. Driften skal følge en driftsplan som tar hensyn til slike forhold.

3. Direktoratet for mineralforvaltning

Kommentar fra Teknaconsult AS:
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� Søknad om driftskonesjon skal være i orden før driften settes i gang.
� Veiledere er nyttet i reguleringsplanarbeidet.

4. Statens vegvesen

Kommentar fra Teknaconsult AS:
� Avkjørsel er angitt på plankartet. Jordvoller skal anlegges for å hindre innsikt fra

fylkesvegen.
� Lagt inn i rekkefølgebestemmelsene.
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10 VEDLEGG
Følgende vedlegg inngår i planbeskrivelsen:

Dokument Filformat Merknad

� Reguleringsplankart PDF-A1, PDF–

1:1000 og SOSI
Vedlagt

� Reguleringsbestemmelser PDF og Word Vedlagt

� Planbeskrivelse PDF og tekst i

Word
Vedlagt

o Planprogram PDF og tekst i
Word

Ikke aktuelt

o Konsekvensutredning PDF og tekst i

Word
Ikke aktuelt

o Stedsanalyse PDF og tekst i

Word
Se planbeskrivelse

o Markslag PDF Ikke aktuelt

o 3D- modell Utsnitt i PDF Se planbeskrivelse

o Illustrasjonsplan PDF Ikke aktuelt

o Arealregnskap Tabell Ikke aktuelt

o Sol- og skyggeanalyse PDF Ikke aktuelt

o Støyanalyse PDF Se planbeskrivelse

o Renovasjonsteknisk plan PDF Ikke aktuelt

o ROS – analyse PDF Eget vedlegg

� Gjeldende arealplaner med eventuelle
bestemmelser

� Temakart, prinsipptegning

o Vannkilder

o Avvik fra kommuneplan

PDF

PDF

PDF

Se planbeskrivelse

Tegning 355

Tegning 354
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� Masseuttak

o 3D modellering

o Tverrprofil

o Eksisterende terreng / profilplan

o Fremtidig terreng

o Driftsplan

� Kopi av melding om oppstart.
Avisannonser, kunngjøringsbrev med liste
over høringsparter

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Se planbeskrivelse

Tegning 901

Tegning 358

Tegning 356

Tegning 352

Ikke vedlagt

� Saksprotokoll fastsettelse av planprogram
med vedlegg

PDF Ikke aktuelt

� Kopi av mottatte merknader ved varsel om
oppstart

PDF, scannet Se planbeskrivelse

+ vedlegg

� Referat fra møter med offentlige organer PDF Ikke vedlagt

� Sjekkliste ROS- analyse PDF, scannet med

sign.
Vedlagt

� Sjekkliste Kriminalitetsforebygging PDF, scannet med
sign.

Ikke beskrevet

� Rapport – SOSI- kontroll PDF, scannet med
sign.

Vedlagt, epost

� Sjekkliste Egenkontroll

� Søknad om utvidet gyldighet

PDF, scannet med

sign.
Ikke vedlagt

Angitt i
planbeskrivelse pkt.
3.5 + egen søknad.
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