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Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  
Sak – fra / til: 013/10 - 026/10 
 
 
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)                           
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                                FRP – Nybo, Therese (Medlem)   
SP – Gya, Tor Olav                                                    FRP- Roald Eie (Medlem)                                          
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                                                                          
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
AP – Løyning, Tove Helen (Medlem)   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
AP – Ege, Anders (varamedlem)   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Miljø- og driftssjef Arild D. Rolfsen,  byggesakssjef Jarle Valle, plansjef Dag Kjetil Tonheim, 
byggesaksbehandler Tina Tønnessen Myklebust, byggesaksbehandler Tom Grøsfjell, 
byggesaksbehandler Roger Tengsareid og økonomirådgiver Åshild Bakken. 
 
Merknader til møtet: 

• Det ble foretatt befaring i sakene 16/10, 17/10, 18/10, og 20/10 fra kl. 08.20. Utvalget var 
også på befaring på Tegsareid og så på kommunens bygg. Kjell Vidar Nygård deltok ikke 
på de to første befaringene. 
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014/10 Reguleringsplan - steinbrudd/fyllingsområde på bnr. 114 bnr. 1,2 
Lomeland 2. gangsbehandling  

015/10 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 19.01.10  

016/10 Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling  

017/10 Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, Mortens gate 3. Pålegg.  

018/10 Klagebehandling. Gnr. 46 bnr. 1040, Tone og Øystein B. Netland, 
Dalaneveien 52  

019/10 Ombygging/utbygging, gnr. 13 bnr. 1679 - Egersund Misjonshus,  



Spinnerigt. 4. Klage fra Else Nevland. 

020/10 Båthus/sjøbu gnr. 8 bnr. 32, 493, Jan Larsen og Kjell Reidar Tønnesen, 
Fugloddveien. Klagebehandling.  

021/10 Rehabilitering av bolig gnr. 46 bnr. 418, Kari S. og Harald Sørensen, 
Hafsøyveien 21. Klagebehandling.  

022/10 Levegg, hagestue og påbygg fuglehus gnr. 12 bnr. 165 - Geir Hovland, 
Lyngveien 18. Klagebehandling.  

023/10 Hytte gnr. 9 bnr. 44 - Toril Kleppa og Magnus Vold - Vaksvik. 
Dispensasjonsspørsmål.  

024/10 Detaljbudsjett 2010 - Miljøavdelingen  

025/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 15.02.10  

026/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 15.02.10  
 
 
 
 



013/10: Reguleringsplan og KU for Svåheia gnr. 24 bnr. 1,2,3,4,5,6 
og 9 samt gnr. 26 bnr, 1,7 og 8 - 2. gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 02.02.2010: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for Svåheia datert 28.11.07, sist revidert  29.01.2010 og 
bestemmelser datert 28.11.07, sist revidert 01.02.2010 med konsekvensutredning rev. 
september 2007 vedtas med følgende endringer: 
Kart 

1. Alternative adkomster til bølgekraftverket merkes Alt. 1 og Alt. 2.  
Bestemmelser 

2. Ny bestemmelse; Det skal lages skjøtselsplan for de delene av kystlyngheien i 
planområdet som er regulert til friluftsområde/parkbelte. Ved avslutning av 
massedeponi skal en så langt som mulig søke å gjenskape naturtypen som er typisk 
for området.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 jfr. §12-12 
 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

• Nytt dokument i saken: 
- skriv fra beboerne på Lædre v/Reidun Grastveit, datert 04.02.10 – vedr. 

reguleringsplan og KU for Svåheia – videre behandling (l.nr.:10/3706). 
----0---- 

 
BJØRN REIDAR BERNTSEN (AP) foreslo: 

”Ny bestemmelse: 
Utvidelse av avfallsanlegget må ikke medføre økte problemer for nærliggende 
boligområder i forhold til flygeavfall fra søppelplassen. Tiltakshaver må sørge for 
avbøtende tiltak i den grad fjerning av beplantet skog skulle forverre situasjonen med 
flygeavfall.” 

 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 
 ”Rekkefølgekrav, § 4: 

Det foretas prøver av vannforsyning/brønn i omliggende område som kan bli berørt av 
anlegget. Prøver skal tas før, under, og etter anleggsperioden.” 

 
 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Friluftsområde land endres slik at de blir som i gjeldende kommuneplan. 
Reguleringsbestemmelsene endres tilsvarende.” 

 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Bestemmelser 3.3 - Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet  –  

nytt siste kulepunkt: 
- Dersom det skal etableres midlertidig pukkverk skal planer for dette fremlegges 
for miljøutvalget for godkjenning før igangsettelse av slikt anlegg kan skje.” 

 



 
Votering: 
Berntsens forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
Eies forslag til nytt rekkefølgekrav enstemmig vedtatt. 
Sølvi Eges forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag til endring i bestemmelsene 3.3 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-013/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for Svåheia datert 28.11.07, sist revidert  29.01.2010 og 
bestemmelser datert 28.11.07, sist revidert 01.02.2010 med konsekvensutredning rev. 
september 2007 vedtas med følgende endringer: 
Kart 

1. Alternative adkomster til bølgekraftverket merkes Alt. 1 og Alt. 2.  
2. Friluftsområde land endres slik at de blir som i gjeldende kommuneplan. 

Reguleringsbestemmelsene endres tilsvarende 
 
Bestemmelser 

3. Ny bestemmelse; Det skal lages skjøtselsplan for de delene av kystlyngheien i 
planområdet som er regulert til friluftsområde/parkbelte. Ved avslutning av 
massedeponi skal en så langt som mulig søke å gjenskape naturtypen som er 
typisk for området 

4. Utvidelse av avfallsanlegget må ikke medføre økte problemer for nærliggende 
boligområder i forhold til flygeavfall fra søppelplassen. Tiltakshaver må sørge for 
avbøtende tiltak i den grad fjerning av beplantet skog skulle forverre situasjonen 
med flygeavfall. 

5. Rekkefølgekrav, § 4: 
Det foretas prøver av vannforsyning/brønn i omliggende område som kan bli 
berørt av anlegget. Prøver skal tas før, under, og etter anleggsperioden. 

6. Bestemmelser 3.3 - Område for anlegg og drift av kommunalteknisk 
virksomhet  – nytt siste kulepunkt: 

• Dersom det skal etableres midlertidig pukkverk skal planer for dette  
fremlegges for miljøutvalget for godkjenning før igangsettelse av slikt 
anlegg kan skje. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 jfr. §12-12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
014/10: Reguleringsplan - steinbrudd/fyllingsområde på bnr. 114 
bnr. 1,2 Lomeland 2. gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 27.01.2010: 
Forslag til reguleringsplan for steinbrudd/fyllingsområde på gnr. 114 og bnr. 1,2 på Lomeland 
med kart datert 06.11.08, revidert 23.10.09 og bestemmelser sist revidert  01.12.08, vedtas 
med følgende endringer: 
Bestemmelser 

1. Ny §8: ”Offentlig trafikkareal, samt avkjørsel til offentlig veg med tilhørende 
frisiktsoner skal være opparbeidet i tråd med reguleringsplanen og godkjent av 
Statens Vegvesen før igangsettingstillatelse kan gis.  Videre føyes følgende til: 
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”Driftsavkjørselen til innmarka for gnr. 114/1,2 mellom jernbanen og rv 42 må skje fra 
passeringslomma. Det tillates ikke flere avkjørsler fra rv42 til gnr. 114 bnr. 1,2. 

2. ”Etter at skråningen i vest og sør er tatt ut etter pall prinsipp skal det etableres en 
skråning med hellning 1:1,5. Skråningen påføres et jordlag på minimum 0,5 m 
tykkelse og beplantes med stedegen vegetasjon. Oppfyllingsmassen består kun av 
rene fyllmasser og jordlaget som påføres hentes fra regulert område.” 

3. Eksisterende vegetasjon i randsonen skal tas vare på i den grad dette er mulig. 
4. Støv;  ”Målinger skal utføres i forbindelse med vanlig aktivitet og sendes til enhver tid 

gjeldende tilsynsmyndighet samt kopi til Eigersund kommune.” 
5. Ny §6 Avslutning; Når masseuttaket avsluttes skal alle konstruksjoner, maskiner, 

bygg og anlegg fjernes og området ryddes og avsluttes i samsvar med denne plan 
eller godkjent detaljplan for etterbruk av området. Dette fastsettes i driftsplanen for 
området.” 

6. Det tillates ikke produksjon av oljegrus/asfalt eller lagring av slikt eller tilsvarende i 
området.  

7. Rekkefølgekrav; ”For å sikre en tilfredsstillende avslutning/tilbakeføring, skal det før 
det blir gitt igangsettingstillatelse, stilles en bankgarant eller lignende fra søker. 
Størrelsen fastsettes i samråd med Bergvesenet.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 jfr § 27-2 nr 1.  
 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-014/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsplan for steinbrudd/fyllingsområde på gnr. 114 og bnr. 1,2 på 
Lomeland med kart datert 06.11.08, revidert 23.10.09 og bestemmelser sist revidert  
01.12.08, vedtas med følgende endringer: 
Bestemmelser 

1. Ny §8: ”Offentlig trafikkareal, samt avkjørsel til offentlig veg med tilhørende 
frisiktsoner skal være opparbeidet i tråd med reguleringsplanen og godkjent av 
Statens Vegvesen før igangsettingstillatelse kan gis.  Videre føyes følgende til: 
”Driftsavkjørselen til innmarka for gnr. 114/1,2 mellom jernbanen og rv 42 må 
skje fra passeringslomma. Det tillates ikke flere avkjørsler fra rv42 til gnr. 114 
bnr. 1,2. 

2. ”Etter at skråningen i vest og sør er tatt ut etter pall prinsipp skal det etableres en 
skråning med hellning 1:1,5. Skråningen påføres et jordlag på minimum 0,5 m 
tykkelse og beplantes med stedegen vegetasjon. Oppfyllingsmassen består kun 
av rene fyllmasser og jordlaget som påføres hentes fra regulert område.” 

3. Eksisterende vegetasjon i randsonen skal tas vare på i den grad dette er mulig. 
4. Støv;  ”Målinger skal utføres i forbindelse med vanlig aktivitet og sendes til 

enhver tid gjeldende tilsynsmyndighet samt kopi til Eigersund kommune.” 
5. Ny §6 Avslutning; Når masseuttaket avsluttes skal alle konstruksjoner, maskiner, 

bygg og anlegg fjernes og området ryddes og avsluttes i samsvar med denne 
plan eller godkjent detaljplan for etterbruk av området. Dette fastsettes i 
driftsplanen for området.” 

6. Det tillates ikke produksjon av oljegrus/asfalt eller lagring av slikt eller tilsvarende 
i området.  
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7. Rekkefølgekrav; ”For å sikre en tilfredsstillende avslutning/tilbakeføring, skal det 
før det blir gitt igangsettingstillatelse, stilles en bankgarant eller lignende fra 
søker. Størrelsen fastsettes i samråd med Bergvesenet.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 jfr § 27-2 nr 1.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
015/10: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 19.01.10  
 
Forslag til vedtak 01.02.2010: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 19.01.10 godkjennes. 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

• TOR OLAV GYA (SP) påpekte at i sak 12/10 – spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets 
møte 19.01.10 – hadde han tidligere i høst ikke tatt opp situasjonene med utført arbeid 
på overføringsledningen mellom Eretjern og vannbehandlingsanlegget på Ramsland, 
Helleland– men stilt spørsmål om hvorfor veien til Silhuset var blitt gruset opp.  

 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med Gyas merknader. 
 
 
M-015/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 19.01.10 godkjennes med Gyas endring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
016/10: Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. 
gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 27.01.2010: 
Forslag til reguleringsplan for deler av  området gnr. 60 bnr. 76 med kart og bestemmelser 
datert 10.01.10 legges ut på høring og sendes på offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Kart 

1. Arealgrense mellom friluftsområde på land og sjø og småbåthavn på land og sjø 
justeres slik at det er i tråd med kommuneplanen.  

2. Det må vises avkjørsel til kommunalteknisk anlegg. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10. 
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15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Nytt punkt: 

- Planen utvides slik den fremkommer i kommuneplanen, område for naust. Plan 
utvides mot nord øst.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
M-016/10 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for deler av  området gnr. 60 bnr. 76 med kart og 
bestemmelser datert 10.01.10 legges ut på høring og sendes på offentlig ettersyn med 
følgende endringer i: 
Kart 

1. Arealgrense mellom friluftsområde på land og sjø og småbåthavn på land og sjø 
justeres slik at det er i tråd med kommuneplanen.  

2. Det må vises avkjørsel til kommunalteknisk anlegg. 
3. Planen utvides slik den fremkommer i kommuneplanen, område for naust. Plan 

utvides mot nord øst. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
017/10: Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, Mortens gate 
3. Pålegg.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 28.01.2010: 
Miljøutvalget pålegger eier av gnr. 13, bnr. 1415, Mortens gate 3, å stanse bruken av denne 
bygningen til 2 boenheter, ettersom bygningen kun er godkjent for 1 boenhet. Ulovlig bruk 
skal opphøre straks og seinest 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til eiers adresse. 
 
Det forhåndsvarsles samtidig at bygningsmyndigheten vurderer å ilegge tvangsmulkt dersom 
pålegget ikke er etterkommet innen nevnte frist. Tvangsmulkten vil være dagmulkter for alle 
kalenderdager og kr 300,- per dag inntil forholdet er rettet opp. 
 
Det vises i denne forbindelse til forvaltningslovens § 16. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. Kap. XIX Ulovlig byggearbeid m.v., jf. 
forvaltningslovens kap. Kap. V. 
 
Eier gis anledning til å uttale seg til et evt. enkeltvedtak om bruk av tvangsmulkt innen 3 uker 
etter at vedtaket er kommet fram til eiers adresse. 
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15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-017/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget pålegger eier av gnr. 13, bnr. 1415, Mortens gate 3, å stanse bruken av 
denne bygningen til 2 boenheter, ettersom bygningen kun er godkjent for 1 boenhet. 
Ulovlig bruk skal opphøre straks og seinest 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til 
eiers adresse. 
 
Det forhåndsvarsles samtidig at bygningsmyndigheten vurderer å ilegge tvangsmulkt 
dersom pålegget ikke er etterkommet innen nevnte frist. Tvangsmulkten vil være 
dagmulkter for alle kalenderdager og kr 300,- per dag inntil forholdet er rettet opp. 
 
Det vises i denne forbindelse til forvaltningslovens § 16. 
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. Kap. XIX Ulovlig byggearbeid m.v., jf. 
forvaltningslovens kap. Kap. V. 
 
Eier gis anledning til å uttale seg til et evt. enkeltvedtak om bruk av tvangsmulkt innen 3 
uker etter at vedtaket er kommet fram til eiers adresse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
018/10: Klagebehandling. Gnr. 46 bnr. 1040, Tone og Øystein B. 
Netland, Dalaneveien 52  
 
Rådmannens forslag til vedtak 12.01.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkomne klager, samt ansvarlig søkers tilsvar, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at: 

1. Klage nr 1 som gjelder bygningens høyde ikke tas til følge ettersom bygningens 
høyde er i samsvar med gitt tillatelse, og at klager ikke klaget på vedtaket om 
tillatelse til oppføring av bolighus, samt at klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da tillatelsen ble gitt. 

2. Klage nr 2 som gjelder mur mot vei ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da tillatelsen ble gitt. 

3. Klage nr 3 som gjelder balkong / takoverbygg ikke tas til følge ettersom klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da tillatelsen ble gitt. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95, jf. § 7. 
 
Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
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15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-018/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innkomne klager, samt ansvarlig søkers tilsvar, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at: 

1. Klage nr 1 som gjelder bygningens høyde ikke tas til følge ettersom bygningens 
høyde er i samsvar med gitt tillatelse, og at klager ikke klaget på vedtaket om 
tillatelse til oppføring av bolighus, samt at klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da tillatelsen ble gitt. 

2. Klage nr 2 som gjelder mur mot vei ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da tillatelsen ble gitt. 

3. Klage nr 3 som gjelder balkong / takoverbygg ikke tas til følge ettersom klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da tillatelsen ble gitt. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95, jf. § 7. 
 
Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
019/10: Ombygging/utbygging, gnr. 13 bnr. 1679 - Egersund 
Misjonshus, Spinnerigt. 4. Klage fra Else Nevland.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 28.01.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innsendte klager fra Else Nevland og Advokatfirma Stokkeland 
& Sørensen, sammen med merknadene fra Bettikon AS, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klagerne ikke gis medhold ettersom det i klagene ikke fremkommer vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet.  
 
Miljøutvalgets vedtak i sak 203/09, 17.11.09, opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95, jf. forvaltningslovens kap. VI. 
 
Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-019/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innsendte klager fra Else Nevland og Advokatfirma 
Stokkeland & Sørensen, sammen med merknadene fra Bettikon AS, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at klagerne ikke gis medhold ettersom det i klagene ikke 
fremkommer vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet.  
 
Miljøutvalgets vedtak i sak 203/09, 17.11.09, opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95, jf. forvaltningslovens kap. VI. 
 
Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
020/10: Båthus/sjøbu gnr. 8 bnr. 32, 493, Jan Larsen og Kjell Reidar 
Tønnesen, Fugloddveien. Klagebehandling.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 18.01.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra adv. Jensen, sammenholdt med gjeldende 
reguleringsplan og gitte tillatelser i samme område, og har etter en samlet vurdering kommet 
til at klager ikke gis medhold. Miljøutvalget vil vurdere å anbefale dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser om størrelse på naust etter at man har mottatt en 
dispensasjonssøknad som også omfatter dette forholdet, og vil vurdere en ny søknad som 
viser en bygning som er minst 0,5 m lavere og som har vesentlig færre vinduer / mindre 
vindusflate enn tidligere innsendt søknad. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95, jf. Reguleringsplan for Raudstø – 
Hovlandsstronde – Fuglodden, med tilhørende reguleringsbestemmelser. 
 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ANDERS EGE (AP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra adv. Jensen, sammenholdt med gjeldende 
reguleringsplan og gitte tillatelser i samme område, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager ikke gis medhold ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da søknaden om rammetillatelse ble avslått. 
 
Miljøutvalgets vedtak av 01.10.09, sak 172/09, står ved lag. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95, jf. Reguleringsplan for Raudstø – 
Hovlandsstronde – Fuglodden, med tilhørende reguleringsbestemmelser.” 
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Votering: 
Anders Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
M-020/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra adv. Jensen, sammenholdt med gjeldende 
reguleringsplan og gitte tillatelser i samme område, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager ikke gis medhold ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da søknaden om rammetillatelse ble avslått. 
 
Miljøutvalgets vedtak av 01.10.09, sak 172/09, står ved lag. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95, jf. Reguleringsplan for Raudstø – 
Hovlandsstronde – Fuglodden, med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
021/10: Rehabilitering av bolig gnr. 46 bnr. 418, Kari S. og Harald 
Sørensen, Hafsøyveien 21. Klagebehandling.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 08.01.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage / søknad om dispensasjon fra regulerings-
bestemmelsene, samt uttalelsen fra regionantikvar Kluge, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene / tillatelse til innsetting av 
vinduer som vist på revidert tegning, datert 21.12.09. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95, jf § 7. 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-021/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage / søknad om dispensasjon fra 
regulerings-bestemmelsene, samt uttalelsen fra regionantikvar Kluge, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene / 
tillatelse til innsetting av vinduer som vist på revidert tegning, datert 21.12.09. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95, jf § 7. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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022/10: Levegg, hagestue og påbygg fuglehus gnr. 12 bnr. 165 - 
Geir Hovland, Lyngveien 18. Klagebehandling.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 25.01.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Kjell Guttorm Lindø på vegne av Stein Lindø, samt 
tilsvaret fra tiltakshaver Geir Hovland, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager 
ikke gis medhold, ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlige nye opplysninger som 
ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Miljøutvalgets vedtak av 27.10.09 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. § 93-95, jf. fvl. Kap. VI. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-022/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Kjell Guttorm Lindø på vegne av Stein Lindø, 
samt tilsvaret fra tiltakshaver Geir Hovland, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at klager ikke gis medhold, ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Miljøutvalgets vedtak av 27.10.09 
opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. § 93-95, jf. fvl. Kap. VI. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
023/10: Hytte gnr. 9 bnr. 44 - Toril Kleppa og Magnus Vold - Vaksvik. 
Dispensasjonsspørsmål.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 02.02.2010: 
Miljøutvalget har nøye gått gjennom søknaden, reguleringsplanen m/ bestemmelser for 
Vaksvik, kommuneplanen med bestemmelser og korrespondansen bl.a. mellom ansvarlig 
søker og byggesakssjefen, og har etter en samlet vurdering kommet til at: 

1. Det forutsettes dispensasjon for å kunne få tillatelse til å føre opp en fritidsbolig med 
BYA over 60 m2 innenfor det området som reguleringsplanen for Vaksvik dekker. 

2. Eigersund kommune kan ha gitt fra seg ett dokument som viste seg å være foreldet i 
forbindelse med utlevering av opplysninger om planer og bestemmelser for 
angjeldende område på forsommeren 2009. Denne mulige feilen var likevel så 
åpenbar (vedlegg til en kommuneplan som var erstattet av en ny kommuneplan om 
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lag 1 år før utleveringen av dokumentene skjedde) at den lett skulle vært oppdaget av 
ansvarlig søker. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. § 7. 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-023/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye gått gjennom søknaden, reguleringsplanen m/ bestemmelser for 
Vaksvik, kommuneplanen med bestemmelser og korrespondansen bl.a. mellom ansvarlig 
søker og byggesakssjefen, og har etter en samlet vurdering kommet til at: 

1. Det forutsettes dispensasjon for å kunne få tillatelse til å føre opp en fritidsbolig med 
BYA over 60 m2 innenfor det området som reguleringsplanen for Vaksvik dekker. 

2. Eigersund kommune kan ha gitt fra seg ett dokument som viste seg å være foreldet i 
forbindelse med utlevering av opplysninger om planer og bestemmelser for 
angjeldende område på forsommeren 2009. Denne mulige feilen var likevel så 
åpenbar (vedlegg til en kommuneplan som var erstattet av en ny kommuneplan om 
lag 1 år før utleveringen av dokumentene skjedde) at den lett skulle vært oppdaget 
av ansvarlig søker. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. § 7. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
024/10: Detaljbudsjett 2010 - Miljøavdelingen  
 
Rådmannens forslag til vedtak 01.02.2010: 
Vedlagt budsjettforslag vedtas som miljøavdelingens detaljbudsjett for 2010.  
 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-024/10 Vedtak: 
 

Vedlagt budsjettforslag vedtas som miljøavdelingens detaljbudsjett for 2010.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
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025/10: Referatsaker til miljøutvalgets møte 15.02.10  
 
Referatsaker som legges frem for utvalget 01.02.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
 
Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/2080 I 25.01.2010 Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS 

Vedrørende Corner og 
røykeloven 

2 10/2381 I 26.01.2010 Siv.ing. Trond Heskestad Forslag tilreguleringsplan for 
område nord for Nyeveien 72 

3 09/74993 U 04.01.2010 Bente S. Berg 
Tillatelse til tiltak/ dispensasjon 
- Bod gnr, 12 bnr. 1 fnr. 114 , 
Bente S. Berg, Furuveien 7 

4 10/532 U 22.01.2010 Til hjemmelshaver til tomt 
på Risvik hyttefelt 

Parkeringssituasjonen på Risvik 
hyttefelt 

5 10/2268 I 25.01.2010 Bertelsen & Garpestad 
AS 

Vedr. ulovlig dumping i sjø, gnr. 
47 bnr. 26 og 816 - 
Langholmen - krav som ikke er 
oppfylt, og uavklarte punkt 

6 10/1573 I 13.01.2010 Fylkesmannen i Rogaland Kravet til støydokumentasjon 
ikke oppfylt - Geminor AS 

7 09/74206 I 14.12.2009 Det kgl. kommunal- og 
regionaldepartement 

Forvaltningsreformen - oversikt 
over nye oppgaver for 
fylkeskommunene fra 1. januar 
2010 

8 10/3048 X 02.02.2010  Byggesakssjefen delegert 
08.01.10.- 01.02.10 

9 10/3331 X 03.02.2010 Randi Haugstad Reguleringsplan for Bakkebø-
området 

10 10/3418 U 04.02.2010 Miljøutvalget Sikring/utbedring av veien til 
Dyrnes 

11  X 04.02.10 Miljøutvalget Rundevollsveien 
 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

• Nytt dokument i saken: 
- skriv fra byggesakssjefen, datert 13.02.10, vedr. –Langholmen gnr.47 bnr.26 

– status pr. 13.02.10. 
----0---- 

 

5 Vedr. ulovlig dumping i sjø, gnr. 47 bnr. 26 og 816 - Langholmen - krav som ikke er 
oppfylt, og uavklarte punkt 

 
BJØRN REIDAR BERNTSEN (AP) stilte spørsmål om hva som vil skje videre i denne saken. 
 
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at det var avholdt møter med Bertelsen & Garpestad 
AS. Ulovlig masse vil bli fjernet innen april 2010. Byggesakssjefen vil også sjekke om det er 
fylt ut andre steder. 
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     ----0---- 
 
 
1 Vedrørende Corner og røykeloven 
 
SØLVI EGE (KRF) viste til e-post fra Miljørettet helsevern v/Janne Kristin Østbø ang. oppsetting 
av markise ved Corner. Skrivet henviser til røykeloven. Miljøutvalgets har kun gjort et vedtak 
09/10 den 19.01.10 om å gi tillatelse til oppsetting av markise og glass på eksisterende gjerde. 
  
     ----0---- 
 
2 Forslag tilreguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 
 
ARNE STAPNES (H) orienterte om saken. Har også vært i dialog med plansjefen når det 
gjelder denne reguleringsplanen for Nyeveien 72. 
 
BJØRN REIDAR BERNTSEN (AP) sa at det er viktig at det blir fortgang i reguleringsplanen. 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) understrekte at det er viktig at det fremmes èn reguleringsplan for 
Nyeveien 72. Partene bør enes om en samlet plan, slik at planen kan behandles under ett. 
 
     ----0---- 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
M-025/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
026/10: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 15.02.10  
 
Spørsmål/orienteringer i møtet 15.02.2010: 
 
 
 
15.02.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 

• Byggesaksbehandlerne Tina Tønnessen Myklebust, Roger Tengsareid og Tom Grøsfjell 
ble presentert for miljøutvalgets medlemmer. 

----0---- 
 

10/10: 
ARNE STAPNES (H) viste til omtale om at det lokalt er mangel på tomter. Høyre mener 
at en bør ha fokus på dette, og skaffe nok byggeklare tomter.  Miljøutvalget har godkjent 
flere reguleringsplaner i det siste, nå gjenstår det å gjøre områdene ”byggeklare”. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om at når det gjelder Tuå på Hellvik, så er det 
gitt oppstartstillatelse til byggefirma. I Hestnes er det uavklarte spørsmål da det er 
mange private parter involverte, så her vil kommunen innhente ekstern hjelp før 
utredning starter. En bør også ha utgifter for felleskostnader klare før noe mer gjøres. 
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11/10: 
ARNE STAPNES (H) stilte spørsmål om det snart kommer på plass en parkeringsvakt i 
byen. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at dette har dratt ut i tid når det gjelder svar fra 
direktoratet. Det er purret på tilbakemelding, og det er lovet svar snart. 
Før godkjenning gis, må det navngis to personer som skal utføre arbeidet, samt en 
navngitt person som er klageinstans. 

 
 
12/10: 

BYGGESAKSSJEFEN stilte spørsmål om miljøutvalget kunne ta opp igjen en sak som 
tidligere har vært behandlet i miljøutvalget, sak 085/07, og gjelder utfylling i 
Gauleiksbukta, gnr. 13 bnr. 239. 
 
Miljøutvalget ba om at saken settes opp med befaring til neste møte den 23.03.10. 

 
 
 
13/10: 

SISSEL VOILÅS (AP) stilte spørsmål om når miljøutvalget vil få saken vedr.  
reguleringsplan for Skadberg feriesenter til behandling. 
 
Plansjen var ikke tilstede, så dette spørsmålet kunne ikke besvares. 
 

 
14/10: 

SISSEL VOILÅS (AP) viste til avisinnlegg om byteltet som vil komme på plass i løpet av 
våren. Det er kjekt at det snart er på plass. 
 

 
 
15/10:  

SISSEL VOILÅS (AP) stilte spørsmål om hvordan miljøavdelingen tok i mot sine kunder 
ved fremmøte i ekspedisjonen. Dersom en saksbehandler er opptatt, må da kundene 
komme tilbake en annen dag? 

 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at ekspedisjonen alltid er åpen mellom kl.08.00 – kl.11.00. 
Dersom det er problemer med å få tid da, vil en byggesaksbehandler ta kontakt med 
kunden – og avtale ny tid. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at dersom han er tilstede på kontoret, er en alltid 
velkommen. 

 
 
16/10: 

BJØRN REIDAR BERNTSEN (AP) viste til den nye reguleringsplanen for Svåheia, og 
stilte spørsmål om hvordan vannkvaliteten i dette området er. Følgende forslag ble satt 
frem: 

”Usikkerhet knyttet til vannkvaliteten i området ved Lædre, blant annet sett i 
forhold til planlagt utvidelse av avfallsanlegget på Svåheia, aktualiserer 
spørsmålet om fremføring av kommunal vannforsyning. Planer om fortsatt 
boligbygging i området forsterker dette behovet.  
Miljøutvalget ber rådmannen legge frem en sak på spørsmålet om kommunal 
vannforsyning til Lædre/Mong.” 
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Votering: 
 Berntsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
17/10: 

BJØRN REIDAR BERNTSEN (AP) hadde hørt at det skulle gjøres noe med 
Kontorforumbygget i gågaten, og stilte spørsmål om dette er tilfellet. 
 
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at det er mottatt rammetillatelse for riving. Det skal 
settes opp et nytt bygg her. Rivingen skal være ferdig til 17.mai 2010. 

 
 
18/10: 

ROALD EIE (FRP) viste til omtale i Dalane Tidende ang. farlig kryss på Helleland. 
Krysset som går til Hetlandsheia har meget dårlig sikt, og her kan farlige situasjoner 
oppstå når E 39 blir utbedret – og farten på Helleland vil øke. 
 
TOR OLAV GYA (SP) støtter Eie i denne saken. En bør se på helheten i denne planen. 
 

 
19/10: 

TOR OLAV GYA (SP) viste til forrige møtes spørsmål/orienteringer når det gjaldt veien til 
Silhuset på Helleland. Det er i et tidligere miljøutvalgsmøte bedt om at det lages en 
reguleringsplan for denne veien. Ser nå at det skal utbedres en reguleringsplan for 
Ramslandområdet, bør ikke disse to planene samkjøres. 

 
 

MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om at vann- og avløpsavdelingen har begynt på 
denne reguleringsplanen. 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) etterlyser denne reguleringsplanen nok en gang.  
 
 

20/10: 
TOR OLAV GYA (SP) viste til dagens befaring på kommunalt bygg på Tengsareid hvor 
det ble sagt at det skulle bygges nytt spiserom, vegg i vegg med et annet spiserom. Er 
dette fornuftig bruk av midler. Bør en ikke kunne benytte eksisterende rom til bespisning. 

 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at det kun var vurdert bygging av nytt spiserom. 
Men ut i fra signalene som ble gitt, så vil dette ikke bli gjennomført. 
 

 
21/10: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) hadde prøvd å ringe Viltnemndas vakttelefon etter å ha 
funnet et dødt rådyr i hagen. Men dette nummeret var ikke tilgjengelig. Er dette noe som 
kan sjekkes opp. 

 
 
22/10: 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) etterlyste en reguleringsplan for Seksarvika.  

 
Plansjefen bør være tilstede i hele møtet slik at utvalgets medlemmer får svar på sine 
spørsmål. 

 
  
 
 



 

 19

23/10: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om Evangeliehuset i Åsane har tillatelse til 
å fylle ut så mye masse som det er gjort i tjernet ved siden av. 

 
 MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN sjekker dette. 
 
 
24/10: 

SØLVI EGE (KRF) viste til dagens behandling av sak 22/10 - Levegg, hagestue og 
påbygg fuglehus gnr. 12 bnr. 165 - Geir Hovland, Lyngveien 18. Klagebehandling – og 
stilte spørsmål om Fylkesmannens vedtak fra 1992 er fulgt opp. Følgende ble foreslått: 

”Miljøutvalget ber om at det sees på om vedtak fra Fylkesmannen av 1992 er 
oppfylt ang. Lyngveien 18 – Fuglehus.” 

 
Votering: 

 Sølvi Eges forslag falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (KRF). 
 
 
M-026/10 Vedtak: 
   

Vannforsyning Lædre/Mong 
 

Usikkerhet knyttet til vannkvaliteten i området ved Lædre, blant annet sett i 
forhold til planlagt utvidelse av avfallsanlegget på Svåheia, aktualiserer 
spørsmålet om fremføring av kommunal vannforsyning. Planer om fortsatt 
boligbygging i området forsterker dette behovet.  
Miljøutvalget ber rådmannen legge frem en sak på spørsmålet om kommunal 
vannforsyning til Lædre/Mong. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 


