
 
 
Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 19.01.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:35 
Sak – fra / til: 001/10 - 012/10 
 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                               AP - Voilås, Sissel (Nestleder) 
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                    AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem) 
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)                          AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                                FRP – Nybo, Therese (Medlem)   
 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
FRP- Roald Eie (Medlem)        SP – Gya, Tor Olav     KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                           

 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
FRP – Bjellås, Tommy (Varamedlem) 
SP - Ruth Evy Berglyd (Varamedlem) 

KrF - Bjørn Arild Omdal (Varamedlem)  

 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
SP - Bernt Koldal (sak 1/10)   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Miljø- og driftssjef Arild D. Rolfsen,  byggesakssjef Jarle Valle, plansjef Dag Kjetil Tonheim og  
vei- og utemiljøsjef Torbjørn Corneliussen. 
 
Merknader til møtet: 

• Det ble foretatt befaring i sakene 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 og 9/10 fra kl. 10.00. Tommy 
Bjellås (FRP) møtte til siste befaring på Nytorget 7. 

•  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arne Stapnes  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Miljøutvalget 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 
 Arbeiderpartiet Varamedlemmer 
 Nestleder Sissel Voilås 

Tove Helen Løyning 
Bjørn Reidar Berentsen 
 

1 Anders Ege 
2 Svein Narve Veshovda 
3 Terje Vanglo               
4 Lise Knarrum 
5 Else Berggård 
 

 Fremskrittspartiet Varamedlemmer 
 Roald Eie 

Therese Nybo 
 

1 Tommy Bjellås 
2 Per Hovland 
3 Tove-Mette Egeland 
4 Gunn Elin Hestetun 
 

 Høyre Varamedlemmer 
 Leder Arne Stapnes 

Astrid Hetland Robertson 
Kjell Vidar Nygård 
 

1 Bjørn Carlsen 
2 Liv Tone Øiumshaugen 
3 Sem Johne Hadland    
4 Aud Eli Ege Tønnesen 
5 Henry Øglend 
 

 Kristelig Folkeparti Varamedlemmer 
 Sølvi Ege 

 
1 Bjørn Arild Omdal 
2 Bente Skåra 
3 Oddvar Tengesdal 
 

 Senterpartiet Varamedlemmer 
 Tor Olav Gya 

 
1 Ruth Evy Berglyd 
2 Bernt Koldal 
3 Marit Undheim 
 

 Venstre Varamedlemmer 
 Brit L. Kvassheim 

 
1 Øyvind Misje 
2 Kenneth Andersen 
3 Heidi Blitzner 
 

 
 
 
     ----0---- 
 
 
Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

001/10 Reguleringsendring for boliger gnr. 18 bnr. 19 mfl. - Dyrnes 2. 
gangsbehandling  

002/10 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 15.12.09  

003/10 Klage på fritidsbolig 4/3 i reguleringsplan for Skadbergstronda og mindre 
reguleringsendring - justering av plassering av fritidsbolig  

004/10 Mindre reguleringsendring Hestnes gnr. 13 bnr. 834 - Hestnesveien 289  

005/10 Skadberg feriesenter gnr. 4 bnr. 129 - permanente terrasser og tilbygg til 
campingvogner m.v.  
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006/10 Ulovlig dumping i sjø, gnr. 47 bnr. 26 - Langholmen. Krav som ikke er 
oppfylt, og uklare forhold.  

007/10 Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende sjøbu og uthus samt 
oppføring nye bygninger, gnr. 8 bnr. 21, Aud Sæstad,  

008/10 Søknad om endring av tillatelse - ny utforming av mellomlager for flis, 
gnr. 8 bnr. 22 og 166 - Geminor AS, Grønehaugveien 13  

009/10 Klage på avslag om oppsetting av rekkverk/markise, gnr. 13 bnr. 2084 
og 2131, Nytorget 7 - Ask Invest AS  

010/10 Vintervedlikehold - kommunale veier  

011/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 19.01.10  

012/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 19.01.10  
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001/10: Reguleringsendring for boliger gnr. 18 bnr. 19 mfl. - Dyrnes 
2. gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 05.01.2010: 
Forslag til reguleringsendring for boliger på Dyrnes, gnr. 18 bnr. 19 mfl med kart datert 
01.12.08 og bestemmelser datert  01.12.08 sist revidert 05.01.10 vedtas med følgende 
endringer i: 

Kart: 
1. Trafo på 18/76 vises som fareområde-høyspent i tråd med SOSIkoding. 
2. Bredde på veger, gangveger samt byggelinje til veg målsettes. 
3. Offentlig gangveg endres til felles gangveg. 

Bestemmelser 
4. Bestemmelser revidert 05.01.10 ersatter tidligere bestmmelser jfr. endring til  BYA 

i % og krav om tilkopling til offentlig vann og avløp. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12  
 
 
19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
• RUTH EVY BERGLYD (SP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er direkte part i saken, 

jf. fvl. § 6, 1. ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og Bernt Koldal (SP) tok sete. 
---- o ---- 

 
TOVE H. LØYNING (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen.” 
Trukket før votering. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-001/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for boliger på Dyrnes, gnr. 18 bnr. 19 mfl med kart datert 
01.12.08 og bestemmelser datert  01.12.08 sist revidert 05.01.10 vedtas med følgende 
endringer i: 

Kart: 
1. Trafo på 18/76 vises som fareområde-høyspent i tråd med SOSIkoding. 
2. Bredde på veger, gangveger samt byggelinje til veg målsettes. 
3. Offentlig gangveg endres til felles gangveg. 

Bestemmelser 
1. Bestemmelser revidert 05.01.10 ersatter tidligere bestmmelser jfr. endring til  

BYA i % og krav om tilkopling til offentlig vann og avløp. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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002/10: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 15.12.09  
 
Forslag til vedtak 08.01.2010: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 15.12.09 godkjennes. 
 
 
19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) gjorde oppmerksom på at i sak 213/09 - Reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 1 
Hellvik - boligformål - 1 gangsbehandling – må ikke føyes til slik at § 2 får rett mening: 

”§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG: 
2.1 Boliger, siste avsnitt: …..Garasjen kan tillates oppført utenfor viste 
byggegrenser og ikke nærmere nabogrense enn minimum 1 m selv om den 
bygges sammen med bolighuset. Garasjen skal ha en T-BRA på maks. 40 m2.” 

    ----0---- 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) påpekte at det var han som var forslagsstiller i sak 214/09 
-  Reguleringsplan for gnr. 2 bnr. 35, 38 og del av 4  Kviafjellet - fritidsboliger - 1 
gangsbehandling – og ikke Sølvi Ege (KRF) som er protokollert. 
 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med Stapnes og Berentsens merknader. 
 
M-002/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 15.12.09 godkjennes med Stapnes og Berentsens 
endring. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
003/10: Klage på fritidsbolig 4/3 i reguleringsplan for 
Skadbergstronda og mindre reguleringsendring - justering av 
plassering av fritidsbolig  
 
Rådmannens forslag til vedtak 05.01.2010: 

1. Klagen fra Ove Seglem som gjelder protest mot at det skal kunne oppføres en ny 
fritidsbolig på gnr. 4 bnr. 3 tas ikke til følge. 

 
2. Den delen av klagen fra Ove Seglem som gjelder plassering av fritidsboligen slik at 

denne går inn på 4/1 tas til følge. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 27-3 og 15. 
 

3. Det vedtas en mindre reguleringsendring som medfører at fritidsbolig på 4/3 flyttes i 
tråd med kartutsnitt datert 05.01.10. Bygningens størrelse, form og byggehøyde skal 
ikke endres jfr. kommunestyrtes tidligere vedtak i reguleringsplanen for 
Skadbergstronda. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-14. 
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19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-003/10 Vedtak: 
 

1. Klagen fra Ove Seglem som gjelder protest mot at det skal kunne oppføres en ny 
fritidsbolig på gnr. 4 bnr. 3 tas ikke til følge. 

 
2. Den delen av klagen fra Ove Seglem som gjelder plassering av fritidsboligen slik at 

denne går inn på 4/1 tas til følge. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 27-3 og 15. 
 

3. Det vedtas en mindre reguleringsendring som medfører at fritidsbolig på 4/3 flyttes i tråd 
med kartutsnitt datert 05.01.10. Bygningens størrelse, form og byggehøyde skal ikke 
endres jfr. kommunestyrtes tidligere vedtak i reguleringsplanen for Skadbergstronda. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-14. 

 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
004/10: Mindre reguleringsendring Hestnes gnr. 13 bnr. 834 - 
Hestnesveien 289  
 
Rådmannens forslag til vedtak 07.01.2010: 
 
Miljøutvalget vedtar mindre reguleringsendring som omsøkt i reguleringsplan for boligområde 
Hestnes – Lyngtange Endringen medfører at arealet på ca 50 m² kan fradeles fra gnr 13 bnr 
834 og inngå som tilleggsareal for boligeiendommen gnr 13 bnr 2332 planutkast datert 
14.10.09. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4.. 
 
 
 
19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-004/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget vedtar mindre reguleringsendring som omsøkt i reguleringsplan for 
boligområde Hestnes – Lyngtange Endringen medfører at arealet på ca 50 m² kan 
fradeles fra gnr 13 bnr 834 og inngå som tilleggsareal for boligeiendommen gnr 13 bnr 
2332 planutkast datert 14.10.09. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4.. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
005/10: Skadberg feriesenter gnr. 4 bnr. 129 - permanente terrasser 
og tilbygg til campingvogner m.v.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 18.12.2009: 
Miljøutvalget har etter en nøye vurdering av forholdene på Skadberg feriesenter, 
sammenholdt med vedtatt reguleringsplan med tilhørende bestemmelser, kommet til at 
feriesenterets eier pålegges: 

1. Å fjerne alle permanente terrasser. Det betyr at ingen terrasser kan ligge ute i 
vinterhalvåret. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 14. 

2. Å fjerne alle tilbygg til campingvogner og bobiler. Unntatt fra dette er fortelt av tekstil. 
Jf reguleringsbestemmelsenes § 14. 

3. Å plassere campingvogner og bobiler i samsvar med det som er vist på 
reguleringsplanen. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 12. 

4. Å fjerne alle campingvogner og bobiler i den perioden da det ikke er tillatt å benytte 
campingplassen til tradisjonell camping. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 13. 

 
Frist for å gjennomføre tiltakene settes til 3 – tre – måneder etter at endelig vedtak er fattet i 
saken. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Reguleringsplan for Skadberg feriesenter, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtatt av Eigersund kommunestyre 14.02.00. 
 
 
19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
ASTRID HETLAND ROBERTSON (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt. 
 
M-005/10 Vedtak: 
 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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006/10: Ulovlig dumping i sjø, gnr. 47 bnr. 26 - Langholmen. Krav 
som ikke er oppfylt, og uklare forhold.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 16.12.2009: 
Miljøutvalget pålegger Bertelsen & Garpestad AS straks å oppfylle alle vilkårene i 
bygningssjefens vedtak av 13.01.04.  
 
Ettersom dette er oppfølging av allerede fattet vedtak fra 2004, er det ikke klagerett på dette 
vedtaket.  
 
 
19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 

”Administrasjonen utarbeider, sammen med tiltakshaver, en plan for hvordan de ikke 
oppfylte vilkår skal håndteres. 
Planen forelegges miljøutvalget i neste møte den 15.02.10.” 

 
Votering: 
Stapnes forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
M-006/10 Vedtak: 
 

Administrasjonen utarbeider, sammen med tiltakshaver, en plan for hvordan de ikke 
oppfylte vilkår skal håndteres. 
Planen forelegges miljøutvalget i neste møte den 15.02.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
007/10: Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende sjøbu 
og uthus samt oppføring nye bygninger, gnr. 8 bnr. 21, Aud Sæstad,  
 
Rådmannens forslag til vedtak 07.01.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 17.2, 
jamfør pbl.§7, men finner at det ikke foreligger særlige grunner som tilsier at det kan 
anbefales dispensasjon for utvidelse av bebyggelsen på eiendommen og/eller endret bruk av 
bygningene. Søknaden avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17.2 (pbl1985) og § 1-8  
(pbl 2008) 
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19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
M-007/10 Vedtak: 
 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
008/10: Søknad om endring av tillatelse - ny utforming av 
mellomlager for flis, gnr. 8 bnr. 22 og 166 - Geminor AS, 
Grønehaugveien 13  
 
Rådmannens forslag til vedtak 07.01.2010: 
Punkt 1. 
Miljøutvalget finner å kunne gi tillatelse til ny utforming av mellomlager for flis på 
eiendommen gnr. 8 bnr. 22 og 166 – Geminor AS som omsøkt.  
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Mellomlager for flis plasseres som vist på situasjonskart datert 26.11.09. 
3. Når arbeidet er ferdig skal det skriftlig anmodes om ferdigattest eller brukstillatelse, 

jfr. pbl. § 9.  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31.1. 
 
Punkt 2. 
Arbeidet er ulovlig da det er utført uten lovlig byggetillatelse. Det ilegges et gebyr på kroner 
9.100,- for det ekstra arbeid saksbehandlingen av det ulovlige byggearbeidet har medført . 
Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativet for Eigersund kommune kapittel 3.5.h. 
Jamfør plan- og bygningslovens § 109. 
 
 
 
19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Punkt 2 i rådmannens innstilling utgår.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag til at punkt 2 utgår enstemmig vedtatt. 
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M-008/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget finner å kunne gi tillatelse til ny utforming av mellomlager for flis på 
eiendommen gnr. 8 bnr. 22 og 166 – Geminor AS som omsøkt.  
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
2. Mellomlager for flis plasseres som vist på situasjonskart datert 26.11.09. 
3. Når arbeidet er ferdig skal det skriftlig anmodes om ferdigattest eller 

brukstillatelse, jfr. pbl. § 9.  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31.1. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
009/10: Klage på avslag om oppsetting av rekkverk/markise, gnr. 13 
bnr. 2084 og 2131, Nytorget 7 - Ask Invest AS   
 
Rådmannens forslag til vedtak 07.01.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen men kan ikke se at det er framkommet nye momenter 
som ikke var kjent ved behandling av saken den 15.06.09. Klagen avslås.  
Byggesakssjefen vedtak i sak BMD 138/09 opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør forvaltningslovens  
§ 33. 
 
 
19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
RUTH EVY BERGLYD (AP) foreslo: 
 ”Nytt punkt i alt. løsning: 
  - Markisen må ha farge som gjenspeiler veggen det går ut fra.” 
Trukket før votering. 
 
 
TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag FRP+H+SP): 

”Miljøutvalget har nøye vurdert klagens innhold og har etter en samlet vurdering kommet 
til at det i klagen fremkommer vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det 
delegerte vedtaket ble fattet. Klager gis medhold. Byggesakssjefens vedtak av 15.06.09 
oppheves. 
 
Søker gis tillatelse til det omsøkte tiltaket på følgende betingelser: 

1. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter må nøye følges. 
2. Før tiltaket kan gjennomføres må det innehentes spesifikk godkjenning fra 

hjemmels-haver, Eigersund kommune, om utformingen av tiltaket. Tegning skal 
vise markise festet i vegg, og som kan trekkes over omsøkt vegg. Markisen må 
ha en farge som gjenspeiler veggen. Ingen reklame på markise. 

3. Det må benyttes glass som ikke kan medføre personskade dersom det skulle bli 
knust. 
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4. Markisen skal kun være utstrekt i åpningstiden til Corner. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. § 93-95.”                      

---- o ---- 
 
Votering: 
Bjellås fellesforslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling 
(AP+KRF+V). 
 
M-009/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagens innhold og har etter en samlet vurdering kommet 
til at det i klagen fremkommer vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det 
delegerte vedtaket ble fattet. Klager gis medhold. Byggesakssjefens vedtak av 15.06.09 
oppheves. 
 
Søker gis tillatelse til det omsøkte tiltaket på følgende betingelser: 
1. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter må nøye følges. 
2. Før tiltaket kan gjennomføres må det innehentes spesifikk godkjenning fra hjemmels-

haver, Eigersund kommune, om utformingen av tiltaket. Tegning skal vise markise 
festet i vegg, og som kan trekkes over omsøkt vegg. Markisen må ha en farge som 
gjenspeiler veggen. Ingen reklame på markise. 

3. Det må benyttes glass som ikke kan medføre personskade dersom det skulle bli 
knust. 

4. Markisen skal kun være utstrekt i åpningstiden til Corner. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. § 93-95.                  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
010/10: Vintervedlikehold - kommunale veier  
 
Rådmannens forslag til vedtak 16.12.2009: 
 
Rådmannen foreslår å opprettholde den nåværende brøytevaktordningen uten endringer. 
 
 
19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-010/10 Vedtak: 
 

Rådmannen foreslår å opprettholde den nåværende brøytevaktordningen uten 
endringer. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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011/10: Referatsaker til miljøutvalgets møte 19.01.10  
 
Referatsaker som legges frem for utvalget 08.01.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 09/73235 I 01.12.2009 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Høringsforslag til ny forskrift om 
fiske i vassdrag med laks og 
sjøaure i Rogaland 2010 - 2014 

2 09/73614 U 11.12.2009 Bjarne W.Pedersen 
Tillatelse til tiltak/ dispensasjon - 
Tilbygg gnr. 3 bnr. 37, Bjarne W. 
Pedersen - Seglemstranda 

3 09/73682 U 14.12.2009 Tordis Reinertsen 
Tillatelse til deling av 
grunneiendom gnr. 13 bnr. 20 - 
Hestnes 

4 09/73003 U 21.12.2009 Kystbygg AS 
Tillatelse til tiltak/ dispensasjon - 
Bolig gnr. 13 bnr. 2579, Karin 
Mannes og Svein Ege - Hestnes 

5 10/323 U 06.01.2010 
Bjerkreim 
elveeigarlag BA 
v/Torill D. Gjedrem 

Høring - driftsplan for 
Bjerkreimsvassdraget 

6  X 08.01.10  Byggesakssjefen delegert 
02.12.09-07.01.10 

 
 
 
19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til referatsakene. 
 
 
M-011/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
012/10: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 19.01.10  
 
 
Spørsmål/orienteringer i møtet 19.01.2010: 
 
 
 
19.01.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
1/10: 
 TOVE H. LØYNING (AP) viste til tidligere sak som ble behandlet i dagens møte vedr.  
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reguleringsendring for boliger i Dyrnes (sak 1/10), hvor en ville se på veiforholdene. I 
den forbindelse ble følgende foreslått: 
 ”Vei til Dyrnes. 

    Se på trafikale forhold for å sikre/utbedre veien til Dyrnes. 
  Eventuelt så utarbeides reguleringsplan fra Fylkesvei 44 til kommunal vei 
  slutter.” 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
2/10: 

TOVE H. LØYNING (AP) stilte spørsmål om hvem som har ansvar for frosne 
vannledninger utenfor privat område. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at stikkledningene er privat. 
 

 
3/10: 

TOVE H. LØYNING (AP) stilte spørsmål om det er gitt tillatelse til å sette opp 
”nettingstengsel” ved inngangen(e) til Hauen Kro. Dørene er også stengt igjen, slik at 
rømningsveier ikke fungerer.  
Kan miljøutvalget gjøre noe i denne forbindelse. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN vil sjekke denne saken. 

 
 
4/10: 

TOMMY BJELLÅS (FRP) stilte spørsmål om det er ”planer” for Rundevollsveien i 
nærmeste fremtid. Veien er dårlig, og det står parkerte biler på begge sidene som er til 
hinder for trafikken. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at det er planer om å legge nye rør- og 
vannledninger i området, og da skal Rundevollsveien tas med i disse planene. 
Miljøutvalget skal få en tilbakemelding i neste møte. 
 

 
 
5/10: 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til tidligere befaring som miljøutvalget hadde vært på  

ang. kommunale eiendommer, og etterspurte ny befaring i år da det er flere  
eiendommer/bygg en ikke har sett. 

 
Miljøutvalgets medlemmer er enige i at de vil gå på befaring- og legger dette inn i 
planene for de neste møtene. 

 
 
6/10: 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til sak vedr. reguleringsendring for boliger i Dyrnes 

hvor det ble stilt spørsmål om kommunen praktiserer avsetting av midler på fond til 
utbygging av vei (dette er også aktuelt for nytt boligfelt på Tuå, Hellvik). 
 
Det sendes henvendelse til vei- og utemiljøsjefen om dette. 

 
 
7/10: 
 MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN viste til utdelt notat (1611/10 av 04.01.10) til miljøutvalgets 



 14

medlemmer. Dette er svar på en tidligere henvendelse som ble gjort i miljøutvalgets 
møte den 15.12.09 av Tor Olav Gya (SP) ang. utført arbeid på overføringsledningen 
mellom Eretjern og vannbehandlingsanlegget på Ramsland, Helleland. 
 
I denne forbindelse etterlyser KJELL VIDAR NYGÅRD (H) reguleringsplanen som 
miljøutvalget ba om å få for en del tid tilbake. Nå bør denne prioriteres. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at nedre del ved lekeplassen er avklart, og søknad 
levert byggesaksavdelingen. 
 
Plankontoret skal lage reguleringsplan for resten av veien. 

 
 
8/10: 

ARNE STAPNES (H) orienterte fra møtet den 04.01.10 som miljøutvalgets 
representanter (Arne Stapnes, Sissel Voilås, Kjell Vidar Nygård og Tove Løyning) hadde 
hatt med utbyggerne av Feyer Hotell.  
Det er klare forventninger om hvordan dette skal være. Tiltakshaver jobber videre med 
saken. 

 
 
9/10: 

SISSEL VOILÅS (AP) gir skryt til miljø- og driftssjefen om godt/fint utført arbeid på 
Hestavad bro, samt gangbro på Lagård. 

 
 
 
M-012/10 Vedtak: 
 

 Vei til Dyrnes. 
   

Se på trafikale forhold for å sikre/utbedre veien til Dyrnes. 
Eventuelt så utarbeides reguleringsplan fra Fylkesvei 44 til kommunal vei 
slutter. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 


