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Rådmannen orienterte om: 
- Fiber og graving, tilskuddsmidler, artikkel i DT 
- Sluttseminar for sentrumsplanen 10. mars 
- Koronasituasjonen - mykje fråvær i skule og barnehage for tida 
- Justert ordning for "hjem for en 50-lapp" 
- Søknad om leie av areal ved Nesjane 4 for tankanlegg 
- Spørsmål om ettergjeving av dei faste avgiftene for skjenkeløyva i 2021. Formannskapet 
støtta å ettergje avgifta for 2021. 
 
 
 
 
 
 
Saksliste: 
 

Sak nr. Sakstittel  
017/22 Godkjenning av møteprotokoll  

018/22 Faurefjell vindkraftverk - Ny behandling av søknad fra Norsk Vind Faurefjellet 
AS om dispensasjon fra arealbruk i gjeldende kommuneplan og fra 
bestemmelser om avstand til vassdrag 

 

019/22 Innspill til handlingsprogram for samferdsel  

020/22 Organisering av stabsfunksjonene i kommunen  

021/22 Delegerte vedtak teknisk  

 
 
 
 

  



017/22: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Rådmannen sitt forslag til vedtak: 
Protokollen frå sist møte blir godkjent. 
 
22.02.2022 Formannskapet 
Rådmannen sitt forslag blei samrøystes vedteke. 
 
FSK- 017/22 Vedtak: 
Protokollen frå sist møte blir godkjent. 

 
 
 

018/22: Faurefjell vindkraftverk - Ny behandling av søknad fra Norsk 
Vind Faurefjellet AS om dispensasjon fra arealbruk i gjeldende 
kommuneplan og fra bestemmelser om avstand til vassdrag 
 

Rådmannen sitt forslag til vedtak: 
Formannskapet er positiv til søknaden fra Norsk Vind Faurefjellet AS den 05.10.20, med 
utfyllende opplysninger den 15.10.20 og den 22.10.20, om dispensasjon fra kommune-
planens arealdel og fra § 2.3 i bestemmelser til kommuneplanen om avstand til vassdrag og 
§ 1-8 i plan- og bygningsloven om tiltak i 100 m beltet langs sjø og vassdrag.  
Etter Formannskapets vurdering på nåværende tidspunkt vil ikke dispensasjonene føre til at 
verken hensynene bak de bestemmelsene mv. som det søkes dispensasjon fra eller 
hensynet i plan- og bygningslovens formålsbestemmelsene bli vesentlig tilsidesatt.  
Etter Formannskapets vurdering på nåværende tidspunkt er fordelene ved dispensasjonene 
klart større enn ulempene. Når det gjelder hvilke fordeler og ulemper som er vurdert, vises 
det til saksforelegget. 
Før endelig vedtak om dispensasjoner, sendes søknaden på høring til regionale og sentrale 
myndigheter som har ansvarsområde som er direkte berørt. Etter høringsrunden fremmes 
søknaden på ny for Formannskapet. 
Endelig dispensasjonsvedtak vil være hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2. 

 
22.02.2022 Formannskapet 
Ane F. Skutlaberg (Krf), Bente Gro M. Slettebø (Sp) og Tone Vaule (Ap) satte frem følgende 
forslag: 
 
Bjerkreim kommune avslår søknaden fra Norsk Vind Faurefjellet AS den 05.10.20 om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som er LNFR-område, og fra paragraf 2.3 i 
bestemmelser til kommuneplanen om avstand til vassdrag og paragraf 1-8 i plan- og 
bygningsloven om tiltak i 100 m beltet langs sjø og vassdrag.  
 
Begrunnelsen for avslaget er at vilkårene for å kunne gi dispensasjon ikke er til stede, jf. pbl. 
§ 19-2 andre ledd: 

1. Hensynet i plan og bygningslovens § 1-1 annet ledd om bærekraftig utvikling til 
beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, vil bli vesentlig 
tilsidesatt ved dispensasjon til tiltaket. 

2. En dispensasjon til tiltaket vil representere en vesentlig tilsidesettelse av hensynet 
bak det konkrete LNFR formålet i kommuneplanen, § 2.3 i 
kommuneplanbestemmelsene og pbl. § 1-8. Tiltakets estetiske virkninger vil påvirke 
og prege planområdet og derfor representere en vesentlig tilsidesettelse av 
områdets kulturelle og naturgitte egenart og verdi. Både natur- og friluftslivsformål 
vil bli vesentlig tilsidesatt. Hensynet bak LNF-formålet er at dette området skal 
benyttes til landbruk, natur og friluftsliv. Hensynet bak § 2.3 i 



kommuneplanbestemmelsene og i pbl. § 1-8 er at områdene langs sjø og vassdrag 
skal være fri for inngrep. 

 
Begrunnelsen for avslaget er også følgende forhold som er hjemlet i pbl. § 19-2 første ledd: 
Selv om tiltakshaver påviser grunner for å dispensere, vil det etter Bjerkreim kommunes  
vurdering ikke være hensiktsmessig eller formålstjenlig å dispensere fra LNFR- formålet i 
kommuneplanen.  

· Så omfattende dispensasjoner vil undergrave kommuneplanen som et 
styringsverktøy og som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til 
offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer av 
et slikt omfang i planer ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter 
reglene om kommuneplanlegging. Kun gjennom en ordinær planbehandling ved 
rullering av kommuneplanen kan planmyndigheten se så betydelige endringer i en 
større sammenheng. 

 
Dette grunngis med følgende konkrete virkninger av prosjektet: 

· Det er bygd ut vindkraft over store arealer i Bjerkreim. Dette prosjektet vil gjøre 
krav på mye areal i et, til nå, vindkraftfritt område. 

· En tredje vindkraftutbygging vil gjøre den samlede påvirkningen i kommunen  
større. De samlede negative følger av dette er aldri blitt vurdert.  

· Prosjektet vil være særlig synlig fra viktige områder for turisme 
· Blir prosjektet bygget ut vil dette kunne få negativ effekt for  barn og unge som bor 

slik til at de kan bli påvirket av støy, skyggekast, visuelle virkninger mv. 
Saksutredning og MTA-planen påpeker begge dette. Bjerkreim kommune mener 
derfor føre-var-prinsippet har betydning i denne saken.    

· Erfaringer fra tilsvarende tiltak (vindkraftutbygginger i Bjerkreim kommune) viser  
naturinngrep som ikke lar seg tilbakeføre. 

· Tiltaket er søkt endret etter at konsesjon ble gitt, uten at Bjerkreim kommune har 
hatt en reell mulighet til medbestemmelse i planendringene. Jmf klagen fra 
Bjerkreim kommune ang. endringer i MTA-planen 16.06.20. 

· Bjerkreim kommune har landbruksområder rundt hele Faurefjellområdet. Dvs. at 
mange har både sin bopel og sin arbeidsplass i tilknytning til nærområdet til 
vindkraftområdet 24/7/52. Kommunen har via underskriftlister blitt gjort 
oppmerksomme på bekymring for utbyggingen og boforholdene etter en 
utbygging. Media har i det siste vist utfordringer mellom andre vindparker og 
beboere i nærområda.   

 
Begrunnelsen for avslaget er også følgende forhold som er hjemlet i pbl. § 19-2 tredje ledd: 

· Formannskapet har særlig vektlagt forhold knyttet til helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. Støyen fra vindkraftverket vil virke negativt inn på befolkningens 
helse også i de tilfeller forskriftens grenseverdier ikke overskrides. Vindkraftverket 
vil ha en meget negativ innvirkning på miljøet både i selve planområdet og lenger 
borte. Vindkraftverket kan etter formannskapets vurdering utgjøre en 
sikkerhetsrisiko både for folk og husdyr. 

 
Formannskapet vil samtidig gi uttrykk for følgende: 
Bjerkreim kommune erkjenner at det har vært gitt konsesjon og de rettslige vilkårene for å 
kunne gi dispensasjon er derfor oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd. Likevel, 
etter plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd, har ingen krav på dispensasjon, heller ikke 
dersom de rettslige vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd er oppfylt. 
 
Faurefjell Vindkraftverk vil være lokalisert i et område av Bjerkreim med særlig stor 
naturmessig verdi. Bjerkreim, som en del av Magma Geopark, er et geografisk område med 
en geologi som er av internasjonal betydning, som er anerkjent av UNESCO og der 
bærekraftig utvikling spiller en svært viktig rolle. Gloppedalsura blir trukket fram som en av 
juvelene i dette unike landskapet. Anlegget vil være svært synlig fra områder med høy grad 
av turisme og friluftsliv. Gloppedalsvegen er en viktig vei for turismesatsingen i området.  



 
Bjerkreim kommune har sagt ja til flere større utbygginger av vindparker i kommunen. En har 
vurdert det som positivt å bidra til mer klimavennlige energiformer, som kan begrense bruken 
av fossilt brensel. Etter at Måkaknuten vindkraftverk, Bjerkreim vindkraftverk Søndre Klynge, 
og Stigafjellet vindkraftverk er ferdigstilt, er Bjerkreim en av kommunene i landet som stiller 
mest areal til disposisjon for vindkraftproduksjon. 
 
Det har i nyere tid vært svært store endringer i teknologi og størrelse på vindturbiner som nå 
gjør at også den siste vindkraftkonsesjonen gitt i Bjerkreim ønskes utbygget. Dette vil lokalt 
gi et langt større arealbeslag til denne type produksjon enn tidligere forespeilet. Negative 
sumvirkninger av prosjektene samlet har ikke blitt vurdert. 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2 første, andre og tredje ledd. 
 
Avstemming: 
Skutlaberg, Slettebø og Vaule sitt forslag ble satt opp imot rådmannen sitt forslag. 
Forslaget fikk fire stemmer (Ane F. Skutlaberg (Krf), Bente Gro Slettebø (Sp), Tone Vaule 
(Ap) og Egil Gjedrem (Krf)) og ble vedtatt. Kjetil Slettebø (Sp), Marthon Skårland (H) og 
Skjalg Espedal (H) stemte for rådmannen sitt forslag. 
 
Marthon Skårland anket saken inn for kommunestyret. 
 
 
FSK- 018/22 Vedtak: 
Bjerkreim kommune avslår søknaden fra Norsk Vind Faurefjellet AS den 05.10.20 om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som er LNFR-område, og fra paragraf 2.3 i 
bestemmelser til kommuneplanen om avstand til vassdrag og paragraf 1-8 i plan- og 
bygningsloven om tiltak i 100 m beltet langs sjø og vassdrag.  
 
Begrunnelsen for avslaget er at vilkårene for å kunne gi dispensasjon ikke er til stede, jf. pbl. 
§ 19-2 andre ledd: 

1. Hensynet i plan og bygningslovens § 1-1 annet ledd om bærekraftig utvikling til 
beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, vil bli vesentlig 
tilsidesatt ved dispensasjon til tiltaket. 

2. En dispensasjon til tiltaket vil representere en vesentlig tilsidesettelse av hensynet 
bak det konkrete LNFR formålet i kommuneplanen, § 2.3 i 
kommuneplanbestemmelsene og pbl. § 1-8. Tiltakets estetiske virkninger vil påvirke 
og prege planområdet og derfor representere en vesentlig tilsidesettelse av 
områdets kulturelle og naturgitte egenart og verdi. Både natur- og friluftslivsformål 
vil bli vesentlig tilsidesatt. Hensynet bak LNF-formålet er at dette området skal 
benyttes til landbruk, natur og friluftsliv. Hensynet bak § 2.3 i 
kommuneplanbestemmelsene og i pbl. § 1-8 er at områdene langs sjø og vassdrag 
skal være fri for inngrep. 

 
Begrunnelsen for avslaget er også følgende forhold som er hjemlet i pbl. § 19-2 første ledd: 
Selv om tiltakshaver påviser grunner for å dispensere, vil det etter Bjerkreim kommunes  
vurdering ikke være hensiktsmessig eller formålstjenlig å dispensere fra LNFR- formålet i 
kommuneplanen.  

· Så omfattende dispensasjoner vil undergrave kommuneplanen som et 
styringsverktøy og som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til 
offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer av 
et slikt omfang i planer ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter 
reglene om kommuneplanlegging. Kun gjennom en ordinær planbehandling ved 
rullering av kommuneplanen kan planmyndigheten se så betydelige endringer i en 
større sammenheng. 

 
Dette grunngis med følgende konkrete virkninger av prosjektet: 



· Det er bygd ut vindkraft over store arealer i Bjerkreim. Dette prosjektet vil gjøre 
krav på mye areal i et, til nå, vindkraftfritt område. 

· En tredje vindkraftutbygging vil gjøre den samlede påvirkningen i kommunen  
større. De samlede negative følger av dette er aldri blitt vurdert.  

· Prosjektet vil være særlig synlig fra viktige områder for turisme 
· Blir prosjektet bygget ut vil dette kunne få negativ effekt for  barn og unge som bor 

slik til at de kan bli påvirket av støy, skyggekast, visuelle virkninger mv. 
Saksutredning og MTA-planen påpeker begge dette. Bjerkreim kommune mener 
derfor føre-var-prinsippet har betydning i denne saken.    

· Erfaringer fra tilsvarende tiltak (vindkraftutbygginger i Bjerkreim kommune) viser  
naturinngrep som ikke lar seg tilbakeføre. 

· Tiltaket er søkt endret etter at konsesjon ble gitt, uten at Bjerkreim kommune har 
hatt en reell mulighet til medbestemmelse i planendringene. Jmf klagen fra 
Bjerkreim kommune ang. endringer i MTA-planen 16.06.20. 

· Bjerkreim kommune har landbruksområder rundt hele Faurefjellområdet. Dvs. at 
mange har både sin bopel og sin arbeidsplass i tilknytning til nærområdet til 
vindkraftområdet 24/7/52. Kommunen har via underskriftlister blitt gjort 
oppmerksomme på bekymring for utbyggingen og boforholdene etter en 
utbygging. Media har i det siste vist utfordringer mellom andre vindparker og 
beboere i nærområda.   

 
Begrunnelsen for avslaget er også følgende forhold som er hjemlet i pbl. § 19-2 tredje ledd: 

· Formannskapet har særlig vektlagt forhold knyttet til helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. Støyen fra vindkraftverket vil virke negativt inn på befolkningens 
helse også i de tilfeller forskriftens grenseverdier ikke overskrides. Vindkraftverket 
vil ha en meget negativ innvirkning på miljøet både i selve planområdet og lenger 
borte. Vindkraftverket kan etter formannskapets vurdering utgjøre en 
sikkerhetsrisiko både for folk og husdyr. 

 
Formannskapet vil samtidig gi uttrykk for følgende: 
Bjerkreim kommune erkjenner at det har vært gitt konsesjon og de rettslige vilkårene for å 
kunne gi dispensasjon er derfor oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd. Likevel, 
etter plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd, har ingen krav på dispensasjon, heller ikke 
dersom de rettslige vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd er oppfylt. 
 
Faurefjell Vindkraftverk vil være lokalisert i et område av Bjerkreim med særlig stor 
naturmessig verdi. Bjerkreim, som en del av Magma Geopark, er et geografisk område med 
en geologi som er av internasjonal betydning, som er anerkjent av UNESCO og der 
bærekraftig utvikling spiller en svært viktig rolle. Gloppedalsura blir trukket fram som en av 
juvelene i dette unike landskapet. Anlegget vil være svært synlig fra områder med høy grad 
av turisme og friluftsliv. Gloppedalsvegen er en viktig vei for turismesatsingen i området.  
 
Bjerkreim kommune har sagt ja til flere større utbygginger av vindparker i kommunen. En har 
vurdert det som positivt å bidra til mer klimavennlige energiformer, som kan begrense bruken 
av fossilt brensel. Etter at Måkaknuten vindkraftverk, Bjerkreim vindkraftverk Søndre Klynge, 
og Stigafjellet vindkraftverk er ferdigstilt, er Bjerkreim en av kommunene i landet som stiller 
mest areal til disposisjon for vindkraftproduksjon. 
 
Det har i nyere tid vært svært store endringer i teknologi og størrelse på vindturbiner som nå 
gjør at også den siste vindkraftkonsesjonen gitt i Bjerkreim ønskes utbygget. Dette vil lokalt 
gi et langt større arealbeslag til denne type produksjon enn tidligere forespeilet. Negative 
sumvirkninger av prosjektene samlet har ikke blitt vurdert. 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2 første, andre og tredje ledd. 
 
Saken ble anket til kommunestyret. 
 



 

019/22: Innspill til handlingsprogram for samferdsel 
 

Rådmannen sitt forslag til vedtak: 
Bjerkreim kommune ber om at følgende innarbeides i fylkeskommunens handlingsprogram 
for samferdsel: 
Prioritet 1: opparbeiding av GS-veg langs fv 4296 fra Apeland til Egersund grense  
Prioritet 2: Etter at ny e-39 er i drift legges fv 503 om «Møllesvingen» ved dagens e-39 
 
På generelt grunnlag ber Bjerkreim kommune om at fylkeskommunen i sin handlingsplan har 
fokus på å sikre veger mot flom, samt oppruste parseller som ikke har tilfredsstillende 
vegklasser mht vekt og lengde for rasjonell tungtransport. 

 
22.02.2022 Formannskapet 
Rådmannen sitt forslag ble enstemming vedtatt. 
 
FSK- 019/22 Vedtak: 
Bjerkreim kommune ber om at følgende innarbeides i fylkeskommunens handlingsprogram 
for samferdsel: 
Prioritet 1: opparbeiding av GS-veg langs fv 4296 fra Apeland til Egersund grense  
Prioritet 2: Etter at ny e-39 er i drift legges fv 503 om «Møllesvingen» ved dagens e-39 
 
På generelt grunnlag ber Bjerkreim kommune om at fylkeskommunen i sin handlingsplan har 
fokus på å sikre veger mot flom, samt oppruste parseller som ikke har tilfredsstillende 
vegklasser mht vekt og lengde for rasjonell tungtransport. 

 
 
 
 

020/22: Organisering av stabsfunksjonene i kommunen 
 

Rådmannen sitt forslag til vedtak: 

1. Stabene skal støtte resten av organisasjonen med planlegging, oppfølging og støtte 
på sine områder. 

2. Stabene skal møte innbyggere, næringsliv og andre brukere av kommunen utad på 
mange arenaer, fysiske og digitale. 

3. Stabene skal jobbe for mer rasjonell drift i organisasjonen samlet, effektivisering og 
trekke ut synergier av system vi allerede bruker. Ytterligere digitalisering er behov. 

4. Stabene blir organisert i to hovedområder «Økonomi» og «Organisasjon» 
a. Det blir egne stabssjefer for de to hovedområdene 
b. «Organisasjon» blir delt i tre avdelinger med fagleder på to av disse 

5. Stillinger 
a. Økonomi styrkes med en stilling som omtalt i budsjett for 2022. 
b. Vakant stilling i Serviceavdeling blir ny stilling innen kommunikasjon i 

avdelingen «Kommunikasjon og dokumentasjon». 
c. «Kommunikasjon og dokumentasjon» blir styrket med et årsverk jurist e.l. 
d. «Digitalisering/IT» blir styrket med et årsverk. 
e. Ved senere naturlig avgang blir stillinger og videre kapasitet vurdert ift 

behovet 
f. Samlet styrking iverksettes fra 1. september og samlet kostnad på 

1.050.000 legges inn ved justert budsjett i tertialrapport. 
6. Stillingen «Rådmann» bytter betegnelse til «Kommunedirektør» 



 
22.02.2022 Administrasjonsutvalet 
Rådmannen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
ADM- 006/22 Vedtak: 

 
1. Stabene skal støtte resten av organisasjonen med planlegging, oppfølging og støtte 

på sine områder. 
2. Stabene skal møte innbyggere, næringsliv og andre brukere av kommunen utad på 

mange arenaer, fysiske og digitale. 
3. Stabene skal jobbe for mer rasjonell drift i organisasjonen samlet, effektivisering og 

trekke ut synergier av system vi allerede bruker. Ytterligere digitalisering er behov. 
4. Stabene blir organisert i to hovedområder «Økonomi» og «Organisasjon» 

a. Det blir egne stabssjefer for de to hovedområdene 
b. «Organisasjon» blir delt i tre avdelinger med fagleder på to av disse 

5. Stillinger 
a. Økonomi styrkes med en stilling som omtalt i budsjett for 2022. 
b. Vakant stilling i Serviceavdeling blir ny stilling innen kommunikasjon i 

avdelingen «Kommunikasjon og dokumentasjon». 
c. «Kommunikasjon og dokumentasjon» blir styrket med et årsverk jurist e.l. 
d. «Digitalisering/IT» blir styrket med et årsverk. 
e. Ved senere naturlig avgang blir stillinger og videre kapasitet vurdert ift 

behovet 
f. Samlet styrking iverksettes fra 1. september og samlet kostnad på 

1.050.000 legges inn ved justert budsjett i tertialrapport. 
6. Stillingen «Rådmann» bytter betegnelse til «Kommunedirektør» 

 
22.02.2022 Formannskapet 
Rådmannen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FSK- 020/22 Vedtak: 

 
1. Stabene skal støtte resten av organisasjonen med planlegging, oppfølging og støtte 

på sine områder. 
2. Stabene skal møte innbyggere, næringsliv og andre brukere av kommunen utad på 

mange arenaer, fysiske og digitale. 
3. Stabene skal jobbe for mer rasjonell drift i organisasjonen samlet, effektivisering og 

trekke ut synergier av system vi allerede bruker. Ytterligere digitalisering er behov. 
4. Stabene blir organisert i to hovedområder «Økonomi» og «Organisasjon» 

a. Det blir egne stabssjefer for de to hovedområdene 
b. «Organisasjon» blir delt i tre avdelinger med fagleder på to av disse 

5. Stillinger 
a. Økonomi styrkes med en stilling som omtalt i budsjett for 2022. 
b. Vakant stilling i Serviceavdeling blir ny stilling innen kommunikasjon i 

avdelingen «Kommunikasjon og dokumentasjon». 
c. «Kommunikasjon og dokumentasjon» blir styrket med et årsverk jurist e.l. 
d. «Digitalisering/IT» blir styrket med et årsverk. 
e. Ved senere naturlig avgang blir stillinger og videre kapasitet vurdert ift 

behovet 
f. Samlet styrking iverksettes fra 1. september og samlet kostnad på 

1.050.000 legges inn ved justert budsjett i tertialrapport. 
6. Stillingen «Rådmann» bytter betegnelse til «Kommunedirektør» 

 
 
 



 

021/22: Delegerte vedtak teknisk 
 
Rådmannen sitt forslag til vedtak: 
Delegerte saker tas til etterretning. 
 
22.02.2022 Formannskapet 
Rådmannen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FSK- 021/22 Vedtak: 
Delegerte saker tas til etterretning. 

 
 
 
 
 
 


