
 
 
Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 23.03.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:00 
Sak – fra / til: 027/10 - 038/10 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                                
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 - Voilås, Sissel (Nestleder)                     AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
AP – Ege, Anders (varamedlem)                 AP – Veshovda, Svein Narve (varamedlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Byggesakssjef Jarle Valle   
 
Merknader til møtet: 
 

• Det ble foretatt befaring i sakene 30/10 og 33/10 fra kl. 10.30. 
• Referatsak 11 – Skriv fra adv. Tengs-Pedersen m.fl.,vedr. utbygging reguleringsplan 

boligområde Rundevoll – Hestnes, datert 25.01.10 (unntatt off.) – ble enstemmig satt på 
sakskartet ved møtets start. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 Gunn Elin Hestetun 
4     Terje Svanes 
 

 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 

027/10 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 15.02.10  

028/10 Forespørsel om reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 – 
renseanlegg og fortetting  

029/10 Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72  

030/10 
Klage på Byggesakssjefens vedtak av 25.06.09, vedr. søknad om 
dispensasjon for riving av eks. og oppføring nytt båthus – Gnr. 7, bnr. 
150, Nysund 

 

031/10 Toralf Egeland – Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 
påbygg/ombygging av fritidsbolig – Gnr. 8 bnr. 121, Hovland  
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032/10 Klage på Miljøutvalgets vedtak om utslippstillatelse, Nordre Eigerøy  

033/10 Pålegg om fjerning av oppstuede masser – Utfylling Gaulegsviken, 
Lygre gnr. 13 bnr. 239  

034/10 Klage på miljøutvalgets vedtak om avslag på søknad om 
tilbygg/dispensasjon, gnr. 8 bnr. 124, Margot Marie Nodland, Hovland  

035/10 Søknad om dispensasjon/byggetillatelse for landbruksvei, gnr. 18 bnr. 3 
– Åseveien 7, Hadland  

036/10 Planering av industritomt gnr. 8 bnr. 431, 478, 464 og 280 – Hovland 
industriområde. Utsatt frist for avslutning av arbeid.  

037/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 23.03.10  

038/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 23.02.10  
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027/10: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 15.02.10  
 
Forslag til vedtak 25.02.2010: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 15.02.10 godkjennes. 
 
 
23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
M-027/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 15.02.10 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
028/10: Forespørsel om reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 
             bnr. 18 – renseanlegg og fortetting  
 
Rådmannens forslag til vedtak 02.03.2010: 
Miljøutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til reguleringsendring for reguleringsplan for 
fritidsboliger Halsen med 1 ny fritidsbolig samt at det åpnes opp for innlagt vann og avløp 
med tilhørende renseanlegg. 

• Det må dokumenteres at dette ikke vil forurense eller medføre utslipp til vassdraget.  
• Forhold knyttet til §68 må vurderes..  
• De trafikale forholdende av endringen må beskrives. 
• Det må utføres en fagkyndig limnologisk resipientvurdering i forhold til å avdekke ev. 

risiko for drikkevannet til Lædre. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4. 
 
 
 
23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

• Nye dokumenter i saken: 
- Reguleringsbestemmelser tilknyttet reguleringsplan for hytteområde på ”Halsen” ved 
   Svåvatnet, Eigersund kommune, datert 17.11.98 (j.nr.:10/8609) 
- Kart: Reguleringsplan/endring med tilhørende bestemmelser, datert 17.11.98 
   (j.nr.:10/8610) 

    ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-028/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til reguleringsendring for reguleringsplan for 
fritidsboliger Halsen med 1 ny fritidsbolig samt at det åpnes opp for innlagt vann og avløp 
med tilhørende renseanlegg. 

• Det må dokumenteres at dette ikke vil forurense eller medføre utslipp til vassdraget.  
• Forhold knyttet til §68 må vurderes..  
• De trafikale forholdende av endringen må beskrives. 
• Det må utføres en fagkyndig limnologisk resipientvurdering i forhold til å avdekke ev. 

risiko for drikkevannet til Lædre. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
029/10: Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72  
 
Rådmannens forslag til vedtak 05.03.2010: 
Forslag til reguleringsplan for reguleringsplan for boliger (seniorboliger, frittliggende boliger) 
gnr. 46/152 mfl. Nord for Nyeveien med kart datert 26.05.09 (rev. 10.11.09) og bestemmelser 
datert 26.05.09 legges ut til offentlig ettersyn med følgende tilføyelse i: 
Bestemmelser 

1. Tilføyelse til §6; Inn forbi K1 skal det etableres seniorboliger med tilhørende 
fellesanlegg. 

2. Tilføyelse til §6; Fellesbygg til felt K1 skal bygges samtidig med boligbebyggelsen i 
K1. 

3. Før det blir gitt byggetillatelse skal forhold knyttet til radon dokumenteres og eventuelt 
avbøtende tiltak skisseres. 

Generelt 
4. Tiltakshaver må få vurdert sikker høyde i forhold til 200-års flom før planen blir lagt ut 

til offentlig ettersyn. 
5. Det må gjennomføres vurdering for å sikre avstand til trafo (el. Mag.felt) før planen 

blir lagt ut til offentlig ettersyn med en faglig vurdering og ev. avbøtende tiltak. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-10 i plan og bygningsloven. 
 
 
 
 
23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Rekkefølgekrav: 

• Det skal foreligge utbyggingsavtale med Eigersund kommune før igangsettelse 
gis.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
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M-029/10 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for boliger (seniorboliger, frittliggende boliger) gnr. 46/152 mfl. 
Nord for Nyeveien med kart datert 26.05.09 (rev. 10.11.09) og bestemmelser datert 
26.05.09 legges ut til offentlig ettersyn med følgende tilføyelse i: 
Bestemmelser 

1. Tilføyelse til §6; Inn forbi K1 skal det etableres seniorboliger med tilhørende 
fellesanlegg. 

2. Tilføyelse til §6; Fellesbygg til felt K1 skal bygges samtidig med boligbebyggelsen 
i K1. 

3. Før det blir gitt byggetillatelse skal forhold knyttet til radon dokumenteres og 
eventuelt avbøtende tiltak skisseres. 

Generelt 
4. Tiltakshaver må få vurdert sikker høyde i forhold til 200-års flom før planen blir 

lagt ut til offentlig ettersyn. 
5. Det må gjennomføres vurdering for å sikre avstand til trafo (el. Mag.felt) før 

planen blir lagt ut til offentlig ettersyn med en faglig vurdering og ev. avbøtende 
tiltak. 

 Rekkefølgekrav: 
6. Det skal foreligge utbyggingsavtale med Eigersund kommune før igangsettelse 

gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-10 i plan og bygningsloven. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
030/10: Klage på Byggesakssjefens vedtak av 25.06.09, vedr. 
             søknad om dispensasjon for riving av eks. og oppføring nytt  
             båthus – Gnr. 7, bnr. 150, Nysund  
 
Rådmannens forslag til vedtak 05.03.2010: 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen 
kan tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av 25.06.09 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. Forvaltningslovens § 33. 
 
 
 
23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
 
     ----0---- 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 

1. ”Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 7, bnr. 150, datert 22.07.09, til følge. 
De deler av Byggesakssjefens vedtak av 25.06.09 som gjelder dispensasjon fra pbl. §§ 
17.2 og 70.2 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33. 

 
2. Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som 

tilsier at det kan gis dispensasjon fra følgende: 
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- Plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense. Omsøkt tiltak har et 
bebygd areal på 69 m2 og er søkt oppført 2 meter fra nabogrense. 

- Plan- og bygningslovens § 17.2 (100 meters beltet til sjø). 
 

Dette med følgende begrunnelse: 
• Tidspunkt for en eventuell ny bro er så usikker at det ikke kan hensyntas. 
 

 
Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7, på følgende vilkår: 
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
2. Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 
3. Godkjenning av søknaden er avhengig av at Statens Vegvesen dispenserer fra 

Veglovens § 29. 
 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.” 

 
 
Votering: 
Eies forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannen innstilling (KRF + V + Bjørn 
Reidar Berentsen og Anders Ege,AP). 
 
 
M-030/10 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 7, bnr. 150, datert 22.07.09, til følge. 
De deler av Byggesakssjefens vedtak av 25.06.09 som gjelder dispensasjon fra pbl. §§ 
17.2 og 70.2 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33. 

 
2. Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som 

tilsier at det kan gis dispensasjon fra følgende: 
 

- Plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense. Omsøkt tiltak har et 
bebygd areal på 69 m2 og er søkt oppført 2 meter fra nabogrense. 

- Plan- og bygningslovens § 17.2 (100 meters beltet til sjø). 
 

Dette med følgende begrunnelse: 
• Tidspunkt for en eventuell ny bro er så usikker at det ikke kan hensyntas. 
 

 
Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7, på følgende vilkår: 
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
2. Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 
3. Godkjenning av søknaden er avhengig av at Statens Vegvesen dispenserer fra 

Veglovens § 29. 
 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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031/10: Toralf Egeland – Søknad om dispensasjon fra 
              reguleringsplan for påbygg/ombygging av fritidsbolig –  
             Gnr. 8 bnr. 121, Hovland  
 
Rådmannens forslag til vedtak 05.03.2010: 
Miljøutvalget finner, jfr. Pbl. § 7 (gammel pbl.), at det foreligger en overvekt av særlige grunner, 
som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedrørende fritidsboligens 
størrelse. 

 
Dette med følgende begrunnelse: 

• Eksisterende fritidsbolig er, i følge opplysninger i søknad, i dårlig stand og vedlikehold 
er nødvendig. 

• Eksisterende fritidsbolig er liten, og en utvidelse av fritidsboligen vil kunne gi den et 
mer tidsmessig preg, med tanke på størrelse og utseende. 

 
Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
2. Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt igangs.tillatelse. 
3. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. Pbl. § 99. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 
 
 
 
23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31.3.  

----0---- 
 
ANDERS EGE (AP) foreslo: 

”Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som tilsier 
at det kan gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedrørende fritidsboligens 
størrelse. 

 
Dette med følgende begrunnelse: 

• Eksisterende fritidsbolig er, i følge opplysninger i søknad, i dårlig stand og vedlikehold er 
nødvendig. 

• Eksisterende fritidsbolig er liten, og en utvidelse av fritidsboligen vil kunne gi den et mer 
tidsmessig preg, med tanke på størrelse og utseende. 

 
Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
2 Fritidsboligens BYA skal ikke overstige 60 m2 og fritidsboligens mønehøyde skal ikke 

overstige 5 meter. Før det kan gis igangsettingstillatelse må det innsendes reviderte 
tegninger som er i tråd med dette, samt at bygningens mønehøyde dokumenteres. 

3 Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 
igangsettingstillatelse. 

4 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 
ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.” 
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Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Eges forslag (AP + Kjell 
Vidar Nygård, H). 
 
M-031/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget finner, jfr. Pbl. § 7 (gammel pbl.), at det foreligger en overvekt av særlige 
grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedrørende 
fritidsboligens størrelse. 

 
Dette med følgende begrunnelse: 

• Eksisterende fritidsbolig er, i følge opplysninger i søknad, i dårlig stand og 
vedlikehold er nødvendig. 

• Eksisterende fritidsbolig er liten, og en utvidelse av fritidsboligen vil kunne gi den 
et mer tidsmessig preg, med tanke på størrelse og utseende. 

 
Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår: 

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
2. Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 
3. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. Pbl. § 99. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
032/10: Klage på Miljøutvalgets vedtak om utslippstillatelse,  
              Nordre Eigerøy  
 
Rådmannens forslag til vedtak 10.03.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage, sammenholdt med merknader fra søker, 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 tillatelsen ble gitt.  
Miljøutvalgets vedtak av 02.10.07 i sak 195/09 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
 
 
23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

• Nye dokumenter i saken: 
- Kart: Reguleringsplan for Ytstebrød, (j.nr.10/8478) 
- Kart: Fornminner (j.nr.: 10/8479) 

----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-032/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage, sammenholdt med merknader fra 
søker, 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 
tillatelsen ble gitt.  
Miljøutvalgets vedtak av 02.10.07 i sak 195/09 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
033/10: Pålegg om fjerning av oppstuede masser – Utfylling 
             Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239  
 
Rådmannens forslag til vedtak 11.03.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert sakens fakta, naboenes merknader og skriv datert 01.02.10 
og 09.03.10 fra Lars Aarstad, men har kommet til at anmodningen fra Lars Aarstad om 
utsettelse av arbeid må avslås. 
Det gis pålegg om fjerning av oppstuede masser med dagmulkter som konsekvens dersom 
dette ikke etterkommes innen 30.06.10, jfr. Brev av 18.01.10. 
Det må innsendes en plan for gjennomføring av arbeidene snarest og senest innen 09.04.10. 
Det fastsettes en dagmulkt på kr. 500,- dersom arbeidet ikke er fullført 30.06.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93 – 95 og §§ 110-116a. 
 
 
23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-033/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert sakens fakta, naboenes merknader og skriv datert 
01.02.10 og 09.03.10 fra Lars Aarstad, men har kommet til at anmodningen fra Lars 
Aarstad om utsettelse av arbeid må avslås. 
Det gis pålegg om fjerning av oppstuede masser med dagmulkter som konsekvens 
dersom dette ikke etterkommes innen 30.06.10, jfr. Brev av 18.01.10. 
Det må innsendes en plan for gjennomføring av arbeidene snarest og senest innen 
09.04.10. 
Det fastsettes en dagmulkt på kr. 500,- dersom arbeidet ikke er fullført 30.06.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93 – 95 og §§ 110-116a. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
034/10: Klage på miljøutvalgets vedtak om avslag på søknad om 
              tilbygg/dispensasjon, gnr. 8 bnr. 124, Margot Marie  
              Nodland, Hovland  
 
Rådmannens forslag til vedtak 10.03.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage opp mot bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og gjeldende reguleringsplan, tillatelser som er gitt til tiltak på fritidsboliger i 
nærområdet, samt  merknader fra naboer/gjenboere, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 

1. Henvisningen til reguleringsplan for Industriområde Svanavågen var ikke riktig, men 
denne feilen har ikke virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket i 
Miljøutvalget 18.08.09 anses derfor ikke som ugyldig. 

2. Klagen inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da søknaden 
ble avslått. 

3. Klagen tas ikke til følge. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93-95, jf §§ 7, 17-2 og 70 nr 2, jf. 
Reguleringsplan for Fiskarvik. 
 
 
23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon og reguleringsplan og finner, 
jamfør pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan 
anbefales dispensasjon fra regulert byggegrense/omriss av eksisterende bebyggelse 
som omsøkt. 
Dette med følgende grunner: 

• Tiltaket gir en god løsning for tiltakshaver 
• Naboene har ingen merknader 
 

Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 
• Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
• Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort. 

Jfr.pbl. § 96.  
• Med henvisning til plan- og bygningslovens § 100, må det på forhånd treffes 

nødvendige tiltak for å sikte mot at skade kan oppstå på person eller eiendom 
• Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 
• Ved søknad om igangsettingstillatelse må det vedlegges søknad om 

ansvarsretter slik at alt arbeid er belagt med ansvar. 
• Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

midl. brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99. Det skal vedlegges 
innmålte koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 34.2. 

• Før det kan gis igangsettingstillatelse må det foreligge søknad om 
utslippstillatelse for sanitæranlegg.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 
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Vedtak må forelegges Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for 
uttale. ” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Eies forslag (FRP+V). 
 
 
M-034/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage opp mot bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og gjeldende reguleringsplan, tillatelser som er gitt til tiltak på fritidsboliger i 
nærområdet, samt  merknader fra naboer/gjenboere, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 

1. Henvisningen til reguleringsplan for Industriområde Svanavågen var ikke riktig, men 
denne feilen har ikke virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket i 
Miljøutvalget 18.08.09 anses derfor ikke som ugyldig. 

2. Klagen inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da søknaden 
ble avslått. 

3. Klagen tas ikke til følge. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93-95, jf §§ 7, 17-2 og 70 nr 2, jf. 
Reguleringsplan for Fiskarvik. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
035/10: Søknad om dispensasjon/byggetillatelse for landbruksvei,  
             gnr. 18 bnr. 3 – Åseveien 7, Hadland  
 
Rådmannens forslag til vedtak 10.03.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om dispensasjon / tillatelse til tiltak og øvrige 
dokumenter i saken, og har etter en samlet vurdering kommet til at det gis dispensasjon fra 
Reguleringsplan for Dyrnes – Kvå, samt tillatelse til omsøkt tiltak, ettersom det foreligger en 
overvekt av særlige grunner for at dispensasjons skal gis, jf. M-sak 138/09.  

Følgende særlige grunner foreligger: 
o Tiltaket tilsidesetter ikke områdets regulerte formål som friluftsområde. 
o Omsøkt vei er i tråd med uttalt formål om at tradisjonelt jordbruk kan 

opprettholdes i spesialområde friluftsområde i reguleringsplanen for Dyrnes – 
Kvå. 

o Tiltaket er reversibelt. 
 
Vedtaket godkjennes på følgende vilkår: 

o Avkjørselen, til omsøkt vei, som søkes oppført parallelt med prosjektert vei til 
eiendommen gnr. 18 bnr. 96, må opparbeides slik at avkjørselen ikke kommer i 
konflikt med den prosjekterte vei. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 93-95.  
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23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om dispensasjon / tillatelse til tiltak og øvrige 
dokumenter i saken, og har etter en samlet vurdering kommet til at det gis dispensasjon fra 
Reguleringsplan for Dyrnes – Kvå, samt tillatelse til omsøkt tiltak, ettersom det foreligger en 
overvekt av særlige grunner for at dispensasjons skal gis, jf. M-sak 138/09.  

Følgende særlige grunner foreligger: 
o Tiltaket tilsidesetter ikke områdets regulerte formål som friluftsområde. 
o Omsøkt vei er i tråd med uttalt formål om at tradisjonelt jordbruk kan 

opprettholdes i spesialområde friluftsområde i reguleringsplanen for Dyrnes – 
Kvå. 

o Tiltaket er reversibelt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 93-95.”  

 
Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
M-035/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om dispensasjon / tillatelse til tiltak og øvrige 
dokumenter i saken, og har etter en samlet vurdering kommet til at det gis dispensasjon fra 
Reguleringsplan for Dyrnes – Kvå, samt tillatelse til omsøkt tiltak, ettersom det foreligger en 
overvekt av særlige grunner for at dispensasjons skal gis, jf. M-sak 138/09.  

Følgende særlige grunner foreligger: 
o Tiltaket tilsidesetter ikke områdets regulerte formål som friluftsområde. 
o Omsøkt vei er i tråd med uttalt formål om at tradisjonelt jordbruk kan 

opprettholdes i spesialområde friluftsområde i reguleringsplanen for Dyrnes – 
Kvå. 

o Tiltaket er reversibelt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 93-95.” 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
036/10: Planering av industritomt gnr. 8 bnr. 431, 478, 464 og 280 – 
            Hovland industriområde. Utsatt frist for avslutning av arbeid.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 12.03.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert henvendelsen fra Risa AS om forlengelse av fristen for å 
ferdigstille terrengbearbeidingen på eiendommen, inkl. steinknusing, og vurdert dette opp 
mot tidligere merknader / klager fra naboer og gjenboere, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at Miljøutvalgets vedtak av 01.10.09 opprettholdes, men at tidsbegrensningen i 
vedtakets punkt 2 settes til 15.05.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95. 
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23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-036/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert henvendelsen fra Risa AS om forlengelse av fristen for å 
ferdigstille terrengbearbeidingen på eiendommen, inkl. steinknusing, og vurdert dette 
opp mot tidligere merknader / klager fra naboer og gjenboere, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at Miljøutvalgets vedtak av 01.10.09 opprettholdes, men at 
tidsbegrensningen i vedtakets punkt 2 settes til 15.05.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. §§ 93-95. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
037/10: Referatsaker til miljøutvalgets møte 23.03.10  
 
Referatsaker som legges frem for utvalget 10.03.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 09/75055 I 07.12.2009 Det kgl. 
Miljøverndepartement 

Den europeiske 
landskapskonvensjonen – 
hverdagslandskapet – Brosjyre 

2 09/70706 I 09.11.2009 Kommunenes 
sentralforbund 

Kommunens klima- og 
energiplanarbeid 

3 10/1449 I 11.01.2010 Adv. Jensen & Bilstad 
Vedr. kjøp av gnr. 13 bnr. 354 
og 431 – Eger Bygg og Larsen 
& Bjørkeland Prosjektutbygging 
Tas bort fra listen. 

4 10/3709 I 04.02.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Fiskeribedriftene i Egersund 
havn – alternativt utslippsted 
basert på gjennomført 
resipientundersøkelse 

5 10/3708 I 03.02.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Aker Egersund AS – 
tidsavgrenset tillatelse til utslipp 
av rengjøringsvæske til sjø 

6 10/3979 X 10.02.2010 Randi Haugstad Skogbrannvakt 2010 

7 10/3504 U 12.02.2010 Bernhard Kielland 
Søknad om oppføring av tilbygg 
– Gnr. 2, bnr. 58, Midbrødveien 
96 

8 10/3498 U 13.02.2010 Anne Marie Skåra 

Tillatelse til tiltak/ dispensasjon 
– Deling av grunneiendom gnr. 
13 bnr. 277 – Anne Marie 
Skåra, Skarpabrådet 

9 10/6000 U 01.03.2010 Eigersund kommune 
v/Vann og avløp 

Tillatelse til tiltak/ dispensasjon 
– Sanitærinstallasjoner samt ny 
avløpspumpestasjon gnr. 47 
bnr. 654 - 

10 10/7157 X 09.03.2010  Byggesakssjefen delegert 
02.02.-09.03.10 
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23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

• Nytt dokument i saken: 
- RS 11: Skriv fra adv. Tengs-Pedersen m.fl.,vedr. utbygging reguleringsplan boligområde 

Rundevoll – Hestnes, datert 25.01.10 (unntatt off.- J.nr.:10/2242) 
----0---- 
 

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31.3.  
----0---- 
 

 
På bakgrunn av ovenstående skriv fra adv. Tengs-Pedersen foreslo ARNE STAPNES (H) slikt 
vedtak (fellesforslag H+FRP+KRF+AP+S P+V): 

”Miljøutvalget anmoder formannskapet i første møte den 14.04.10 å nedsette en 
hurtigarbeidende gruppe med mandat til å tilrettelegge for etablering av et evt. 
utbyggingsselskap for Hestneshalvøya. Det tas sikte på at dette evt. vedtas etablert i 
påfølgende formannskapsmøte den 05.05.10.” 

 
Votering: 
Stapnes fellesforslag enstemmig vedtatt. 
     ----0---- 
 
 
3 Vedr. kjøp av gnr. 13 bnr. 354 og 431 – Eger Bygg og Larsen & Bjørkeland Prosjektutbygging 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til ovenstående, og kunne ikke se at dette var et skriv som 
burde legges frem som en referatsak for miljøutvalget. 
Referatsaken tas bort. 
 
     ----0---- 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
M-037/10 Vedtak: 
 
 Hestnes - Rundevoll 

 
Miljøutvalget anmoder formannskapet i første møte den 14.04.10 å nedsette en 
hurtigarbeidende gruppe med mandat til å tilrettelegge for etablering av et evt. 
utbyggingsselskap for Hestneshalvøya. Det tas sikte på at dette evt. vedtas etablert i 
påfølgende formannskapsmøte den 05.05.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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038/10: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 23.02.10  
 
Spørsmål/orienteringer i møtet 25.02.2010: 
 
 
23.03.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
25/10: 

ARNE STAPNES (H) viste til avisomtale hvor byggesakssjefen hadde avslått oppsetting 
av en skaterampe ved Husabø skole. Kan byggesakssjefen redegjøre for dette? 
 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at søknad om montering/oppsetting av skaterampe er 
avslått grunnet naboklagene som har komt i saken. 
 
ANDERS EGE (AP) viste til en tidligere sak hvor det var montert en skaterampe nær et 
boligstrøk. Denne rampen ble flyttet (til Rinnan) på grunn av for mye støy. Denne 
rampen er ikke i bruk nå. 

 
 
26/10: 

ARNE STAPNES (H) stilte spørsmål om kloakkutslipp i et vann ved Helleren. Er dette 
noe som følges opp og sjekkes? 
 
 
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om saken, og sa at han vil følge opp dette. 

 
 
M-038/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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