
 
 
Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 26.04.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:40 
Sak – fra / til: 039/10 - 054/10 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                               AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
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                                                     
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                                                                          
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
AP – Voilås, Sissel (Medlem)    FRP- Roald Eie (Medlem)                                           
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
AP – Ege, Anders (Varamedlem) FRP – Bjellås, Tommy (Varamedlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
AP – Berggård, Else  (sak 41/10)   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Miljø- og driftssjef Arild D. Rolfsen, byggesakssjef Jarle Valle og plansjef Dag Kjetil Tonheim. 
 
Merknader til møtet: 

• Det ble foretatt befaring i sakene 40/10, 45/10 og 46/10 fra kl. 09.30. Tove H. Løyning 
(AP) og Therese Nybo (FRP) deltok ikke på befaringen. 

•  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

039/10 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 23.03.10  

040/10 Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 498 m.fl.,  Kalhammervn. - bolighus 
med 3 boenheter  

041/10 Klage på reguleringsplan gnr. 60 bnr. 36 - Vassvik  

042/10 Klage på reguleringsendring - ny mønehøyde kvartalet Spinneri-
/Bøckmansgaten  

043/10 Klage - gjeldende K2a og K2b i sentrumsplan for deler av Egersund 
sentrum  

044/10 Reguleringsplan for Bakkebø-området 1. gangsbehandling  
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045/10 Hyttefelt - Leidland - Forholdet til gjeldende reguleringsplan.  

046/10 
Stig Feyling - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 
vedrørende søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - 
Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy 

 

047/10 Brian Christensen - Søknad om bruksendring / vurdering av byggearbeid 
utført uten tillatelse - Gnr. 2, bnr. 73, Seksarvik  

048/10 Jan Sæstad - Klage på tilknytningsavgifter ifm. oppføring av enebolig - 
Gnr. 10, bnr. 3, Løyningsveien  

049/10 Fasadeendring og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - 
Eigerøy fyr  

050/10 
Klage på byggesakssjefens vedtak av 15.09.09- Tillatelse til oppføring 
av tilbygg til bolig og frittliggende garasje, gnr. 7 bnr. 616, Vadlåsveien 
24 

 

051/10 Klage på rammetillatelse for oppføring av bolighus, gnr. 46 bnr. 1044 - 
Tor Ådne Jørgensen  

052/10 Søknad om forlengelse av jaktrett på rådyr på kommunens eiendom 
Eigeli  

053/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 26.04.10  

054/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 26.04.10  
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039/10: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 23.03.10  
 
Forslag til vedtak 09.04.2010: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 23.03.10 godkjennes. 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
M-039/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 23.03.10 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
040/10: Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 498 m.fl.,  Kalhammervn. - 
bolighus med 3 boenheter  
 
Rådmannens forslag til vedtak 07.04.2010: 
Forslag til reguleringsendring for boligområde gnr. 46 bnr. 498 mfl. Kalhammerveien med 
kart og bestemmelser dater 20.01.2010 blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-040/10 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for boligområde gnr. 46 bnr. 498 mfl. Kalhammerveien 
med kart og bestemmelser dater 20.01.2010 blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

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


 
041/10: Klage på reguleringsplan gnr. 60 bnr. 36 - Vassvik  
 
Rådmannens forslag til vedtak 07.04.2010: 
Klage datert 15. februar 2010 på vedtatt reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 36 Vassvik tas ikke 
til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Vedtaket er gjort i henhold til PBL §15 jfr. §27-3.  
 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
• BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om fritak idet han er onkel til part i saken og har 

nær personlig tilknytning til han, jf. fvl. § 6, 2. ledd.  Det fremkom ikke merknader til saken. 
Else Berggård (AP) tok sete. 

---- o ---- 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 
 ”Endring i reguleringsbest.: 
  7.7. Rekkefølgebestemmelser – tillegg i siste setning: 

Før byggetillatelse kan gis til nye fritidsboliger på 60/36 skal 60/625, og 60/96, 
60/40 og 60/224 sikres tinglyst veirett i tråd med reguleringsplanen over 60/36.” 

                               
 
 
Votering: 
Sølvi Eges tillegg i reguleringsbestemmelser enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-041/10 Vedtak: 

1. Endring i reguleringsbest.: 
      7.7. Rekkefølgebestemmelser – tillegg i siste setning: 

Før byggetillatelse kan gis til nye fritidsboliger på 60/36 skal 60/625, 60/96, 60/40 
og 60/224 sikres tinglyst veirett i tråd med reguleringsplanen over 60/36.  

 
2. De andre delene i klage datert 15. februar 2010 på vedtatt reguleringsplan for gnr. 60 

bnr. 36 Vassvik tas ikke til følge. 
 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 

Vedtaket er gjort i henhold til PBL §15 jfr. §27-3.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
042/10: Klage på reguleringsendring - ny mønehøyde kvartalet 
Spinneri-/Bøckmansgaten  
 
Rådmannens forslag til vedtak 12.04.2010: 
Klage mottatt 14.12.09  på vedtatt reguleringsendring - ny mønehøyde kvartalet Spinneri-
/Bøckmansgaten tas ikke til følge. 
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Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Vedtaket er gjort i henhold til PBL §15 jfr. §27-3.  
 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-042/10 Vedtak: 
 

Klage mottatt 14.12.09 på vedtatt reguleringsendring - ny mønehøyde kvartalet Spinneri-
/Bøckmansgaten tas ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Vedtaket er gjort i henhold til PBL §15 jfr. §27-3.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
043/10: Klage - gjeldende K2a og K2b i sentrumsplan for deler av 
Egersund sentrum   
 
Rådmannens forslag til vedtak 07.04.2010: 
Klage datert 28.10.09 på vedtatt reguleringsplan for Egersund sentrum gjeldende K2a og 
K2b tas ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Vedtaket er gjort i henhold til PBL §15 jfr. §27-3.  
 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-043/10 Vedtak: 
 

Klage datert 28.10.09 på vedtatt reguleringsplan for Egersund sentrum gjeldende K2a 
og K2b tas ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
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Vedtaket er gjort i henhold til PBL §15 jfr. §27-3.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
044/10: Reguleringsplan for Slettebø-området 1. gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2010: 
 
Miljøutvalget vedtar reguleringsplan for Slettebø med plankart og bestemmelser datert 
12.04.10 sendes på høring og blir lagt ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Områdene som er flomutsatt vises på plankartet jfr. kart fra NVE. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 12-12. 
. 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
SØLVI EGE (KRF) foreslo slikt tillegg: 
 ”Kart med nummer på bygninger, samt adresser vedlegges.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
 Nygårds forslag med Sølvi Eges tillegg vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (AP). 
 
M-044/10 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
  

Kart med nummer på bygninger, samt adresser vedlegges. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
045/10: Hyttefelt - Leidland - Forholdet til gjeldende reguleringsplan.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert henvendelsen fra Arild Storm Ruud sammenholdt med 
gjeldende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 

1. Hjemmelshaver på gnr. 7, bnr. 10, som er hjemmelshaver for parkeringsplassen 
pålegges – etter at det først er sendt forhåndsvarsel om pålegg – å sørge for at 
Miljøutvalgets vedtak i sak 111/05, 07.06.05, punkt 2, etterkommes innen 01.06.10. 

2. Hjemmelshaver på gnr. 7, bnr. 10, som er hjemmelshaver for parkeringsplassen 
pålegges – etter at det først er sendt forhåndsvarsel om pålegg – å sørge for at den 
delen av parkeringsplassen som er bygget utenfor gjeldende reguleringsplan 
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tilbakeføres til landbruksområde innen 01.06.10, evt. at det utarbeides og vedtas en 
reguleringsendring som er i samsvar med slik parkeringsplassen nå fremstår. 

3. Hjemmelshaver på gnr. 7, bnr. 10, som er hjemmelshaver for gangveiene pålegges – 
etter at det først er sendt forhåndsvarsel om pålegg – å sørge for å kunngjøre ved 
skilting innen 01.06.10 at kjøring på gangveiene ikke er tillatt, evt. å stenge veiene for 
kjøring innen samme dato. 

4. Byggesakssjefen pålegges å følge opp den evt. ulovlige byggeaktiviteten som har 
foregått i område avsatt til ”Småbåthavn (land)”. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 93-95, jr. kap. XVIII om 
ulovlig byggearbeid, jf. Reguleringsplan for hytteområde Leidland med tilhørende 
bestemmelser, vedtatt av kommunestyret 14.06.04 og reguleringsendring vedtatt av 
Miljøutvalget 07.06.05.  
 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-045/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert henvendelsen fra Arild Storm Ruud sammenholdt med 
gjeldende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 

1. Hjemmelshaver på gnr. 7, bnr. 10, som er hjemmelshaver for parkeringsplassen 
pålegges – etter at det først er sendt forhåndsvarsel om pålegg – å sørge for at 
Miljøutvalgets vedtak i sak 111/05, 07.06.05, punkt 2, etterkommes innen 01.06.10. 

2. Hjemmelshaver på gnr. 7, bnr. 10, som er hjemmelshaver for parkeringsplassen 
pålegges – etter at det først er sendt forhåndsvarsel om pålegg – å sørge for at den 
delen av parkeringsplassen som er bygget utenfor gjeldende reguleringsplan 
tilbakeføres til landbruksområde innen 01.06.10, evt. at det utarbeides og vedtas en 
reguleringsendring som er i samsvar med slik parkeringsplassen nå fremstår. 

3. Hjemmelshaver på gnr. 7, bnr. 10, som er hjemmelshaver for gangveiene pålegges – 
etter at det først er sendt forhåndsvarsel om pålegg – å sørge for å kunngjøre ved 
skilting innen 01.06.10 at kjøring på gangveiene ikke er tillatt, evt. å stenge veiene 
for kjøring innen samme dato. 

4. Byggesakssjefen pålegges å følge opp den evt. ulovlige byggeaktiviteten som har 
foregått i område avsatt til ”Småbåthavn (land)”. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 93-95, jr. kap. XVIII om 
ulovlig byggearbeid, jf. Reguleringsplan for hytteområde Leidland med tilhørende 
bestemmelser, vedtatt av kommunestyret 14.06.04 og reguleringsendring vedtatt av 
Miljøutvalget 07.06.05.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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046/10: Stig Feyling - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 
30.12.09 vedrørende søknad om oppføring av tilbygg til 
eksisterende fritidsbolig - Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy  
  
Rådmannens forslag til vedtak 12.04.2010: 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen 
kan tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo: 

1. ”Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
forvaltningslovens § 33. 

 
2. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av 

særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring av 
tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende begrunnelse: 

 
• Mer hensiktsmessig for tiltakshaver 
• Ingen innvendinger fra naboer 
• Lite synlig ifra sjøen 

 
Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på følgende vilkår: 

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

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

 
Trukket før votering. 
      
 
TOVE H. LØYNING (AP) foreslo: 
 ”Saken utsettes med følgende begrunnelse: 

• Tiltakshaver anmodes om å søke om mindre reguleringsendring for Kjeøy hvor 
eksisterende bygg kan utvides til 75 m2. ” 

 
 
Votering: 
Løynings forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
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M-046/10 Vedtak: 
 
 Saken utsettes med følgende begrunnelse: 

• Tiltakshaver anmodes om å søke om mindre reguleringsendring for Kjeøy hvor 
eksisterende bygg kan utvides til 75 m2.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
047/10: Brian Christensen - Søknad om bruksendring / vurdering av 
byggearbeid utført uten tillatelse - Gnr. 2, bnr. 73, Seksarvik  
 
Rådmannens forslag til vedtak 12.04.2010: 

1. Søknad om bruksendring fra rorbu (1. etasje rom for båt/redskap, 2. etasje 
fritidsbolig) til fritidsbolig (fritidsbolig begge etasjer) godkjennes som omsøkt, på 
følgende vilkår: 
 
- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93. 
 

2. Bruksendring fra rorbu (1. etasje rom for båt/redskap, 2. etasje fritidsbolig) til 
fritidsbolig (fritidsbolig begge etasjer) er ulovlig utført da endringen er utført før 
søknad er sendt til kommunen og kommunen har gitt tillatelse, jfr. plan- og 
bygningslovens § 93c.  
Det ilegges et gebyr på kr. 9100,- for det ekstra arbeidet kommunen har hatt i 
forbindelse med behandling av ulovlig byggearbeid, jfr. Forskrift om gebyr kap. 3.5h. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 113. 

 
 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
     ----0---- 
 
 
Møtebehandling: 
Saken ble enstemmig tatt opp til ny behandling på grunn av nye opplysninger fra plansjefen. 
     ----0---- 
 
RÅDMANNEN foreslo følgende: 

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling med tanke på 200-års 
vannstand.” 

 
Votering nytt forslag: 
Rådmannen forslag enstemmig vedtatt. 
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M-047/10 Vedtak: 
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling med tanke på 200-års 
vannstand. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
048/10: Jan Sæstad - Klage på tilknytningsavgifter ifm. oppføring av 
enebolig - Gnr. 10, bnr. 3, Løyningsveien  
 
Rådmannens forslag til vedtak 12.04.2010: 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var kjente 
ved Byggesakssjefens vedtak av 01.11.06, og som tilsier at klagen kan tas til følge. 
 
Byggesakssjefens vedtak av 01.11.06 (sak 391/06) opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen.” 
 
Votering - utsettelsesforslag: 
Gyas utsettelsesforslag falt med 3 stemmer (SP +FRP) mot 8 stemmer.  
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-048/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var 
kjente ved Byggesakssjefens vedtak av 01.11.06, og som tilsier at klagen kan tas til 
følge. 
 
Byggesakssjefens vedtak av 01.11.06 (sak 391/06) opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens  
§ 33. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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049/10: Fasadeendring og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 
16, 19 - Eigerøy fyr  
 
Rådmannens forslag til vedtak 06.04.2010: 
 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om bruksendring til fritidsbolig og dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan, samt innkomne merknader, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 
Det gis ikke tillatelse til bruksendring til fritidsbolig ettersom det ikke foreligger særlige 
grunner for å gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan samtidig som det finnes sterke 
grunner for at dispensasjon ikke skal gis: 

• Hensynet til nærheten til Eigerøy fyr som et av regionens største turistmål. 
• Hensynet til mulig presedens i lignende saker.   

 
Eier pålegges innen 6 mnd etter at endelig vedtak i saken er fattet å tilbakeføre bygningen til 
tidligere utseende: 

1. Nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og materialbruk fra 
tidligere vinduer, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form, størrelse, farge, 
oppdeling og materialbruk er i samsvar med originale vinduer. Jf. uttalelse fra 
Rogaland fylkeskommune, datert 01.12.09. 

2. Fargen på bygningen skal være som tidligere, dvs. blågrå. 
3. Taktekkingen må samsvare med den originale taktekkingen i materialvalg og 

utseende. 
4. Evt. nytt rekkverk må oppføres med samme form, størrelse og materialvalg som det 

originale rekkverket. 
Begrunnelsen for denne delen av vedtaket er at det er viktig at en bygning med den spesielle 
historien som knyttes til den fremstår mest mulig autentisk. Det vises til uttalelse fra 
Rogaland fylkeskommune av 01.12.09. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93-95, jf. § 7. 
 
Det ilegges gebyr for saksbehandling av ulovlige byggearbeider med hjemmel i  
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker, kap. 3.5.h, jf. plbl. § 109. 
 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om bruksendring til fritidsbolig og dispensasjon 
fra gjeldende reguleringsplan, samt innkomne merknader, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at: 
Det gis tillatelse til bruksendring på følgende betingelser: 

1. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter må følges nøye. 
 
Det gis dispensasjon fra arealformål i gjeldende reguleringsplan med den begrunnelse at 
bruken av bygningen i lang tid har vært fritidsbolig. 
 
Søknaden om fasadeendringer avslås. Eier pålegges innen 6 mnd etter at endelig 
vedtak i saken er fattet å tilbakeføre bygningen til tidligere utseende: 

1. Nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og materialbruk fra 
tidligere vinduer, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form, størrelse, 
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farge, oppdeling og materialbruk er i samsvar med originale vinduer. Det samme 
gjelder for dører som er skiftet. Jf. uttalelse fra Rogaland fylkeskommune, datert 
01.12.09. 

2. Fargen på bygningen skal være som tidligere, dvs. blågrå. 
3. Taktekkingen må samsvare med den originale taktekkingen i materialvalg og 

utseende. 
4. Evt. nytt rekkverk må oppføres med samme form, størrelse og materialvalg som 

det originale rekkverket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. § 93-95, jf. § 7. 
 
Det ilegges gebyr for saksbehandling av ulovlige byggearbeider med hjemmel i 
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker, kap. 3.5.h, jf. plbl. § 109.” 

 
Votering: 
Robertsons forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer (AP+V). 
 
 
M-049/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om bruksendring til fritidsbolig og dispensasjon 
fra gjeldende reguleringsplan, samt innkomne merknader, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at: 
Det gis tillatelse til bruksendring på følgende betingelser: 
1. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter må følges nøye. 
 
Det gis dispensasjon fra arealformål i gjeldende reguleringsplan med den begrunnelse at 
bruken av bygningen i lang tid har vært fritidsbolig. 
 
Søknaden om fasadeendringer avslås. Eier pålegges innen 6 mnd etter at endelig 
vedtak i saken er fattet å tilbakeføre bygningen til tidligere utseende: 
1. Nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og materialbruk fra 

tidligere vinduer, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form, størrelse, 
farge, oppdeling og materialbruk er i samsvar med originale vinduer. Det samme 
gjelder for dører som er skiftet. Jf. uttalelse fra Rogaland fylkeskommune, datert 
01.12.09. 

2. Fargen på bygningen skal være som tidligere, dvs. blågrå. 
3. Taktekkingen må samsvare med den originale taktekkingen i materialvalg og 

utseende. 
4. Evt. nytt rekkverk må oppføres med samme form, størrelse og materialvalg som det 

originale rekkverket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. § 93-95, jf. § 7. 
 
Det ilegges gebyr for saksbehandling av ulovlige byggearbeider med hjemmel i 
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker, kap. 3.5.h, jf. plbl. § 109. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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050/10: Klage på byggesakssjefens vedtak av 15.09.09- Tillatelse til 
oppføring av tilbygg til bolig og frittliggende garasje, gnr. 7 bnr. 
616, Vadlåsveien 24  
 
Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra eier av gnr.7 bnr.609 Marianne Hovland og sakens 
øvrige dokumenter, men kan ikke se at det er framkommet nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 15.09.09 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jamfør forvaltningslovens  
§ 32.  
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen.” 
 
Votering - utsettelsesforslag: 
Bjellås forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
M-050/10 Vedtak: 
 
  Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
051/10: Klage på rammetillatelse for oppføring av bolighus, gnr. 46 
bnr. 1044 - Tor Ådne Jørgensen  
 
Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2010: 

1) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Olaf Sagland datert 15.03.10 sammen med 
sakens øvrige dokumenter, men kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye 
opplysninger som tilsier at klagen kan tas til følge.  
Byggesakssjefens vedtak av 18.02.10 som sak BMD 084/10 opprettholdes derfor. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jamfør 
forvaltningslovens § 34. 

 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.  

 
2) Etter en nøye vurdering er miljøutvalget kommet til at tiltaket ikke gis oppsettende 

virkning og at det kan gis igangsettingstillatelse for grunnarbeider etter egen søknad 
før klagen er avgjort. Vilkår i rammetillatelsen sak BMD 084/10 må etterkommes. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 42. 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-051/10 Vedtak: 
 

1) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Olaf Sagland datert 15.03.10 sammen med 
sakens øvrige dokumenter, men kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye 
opplysninger som tilsier at klagen kan tas til følge.  
Byggesakssjefens vedtak av 18.02.10 som sak BMD 084/10 opprettholdes derfor. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jamfør 
forvaltningslovens § 34. 

 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.  

 
2) Etter en nøye vurdering er miljøutvalget kommet til at tiltaket ikke gis oppsettende 

virkning og at det kan gis igangsettingstillatelse for grunnarbeider etter egen søknad 
før klagen er avgjort. Vilkår i rammetillatelsen sak BMD 084/10 må etterkommes. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 42. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
052/10: Søknad om forlengelse av jaktrett på rådyr på kommunens 
eiendom Eigeli  
 
Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2010: 
 
1. Rådyrjakt på deler av kommunens eiendommer Eigeli (65/1,3) og Imeseidskogen 

(102/1,3) videreføres. Eiendommene er tidligere godkjent som rådyrvald i tråd med 
gjeldene lovgivning. 

 
2. Administrasjonen delegeres fullmakt til å justere den årlige fellingskvoten innenfor de 

rammer som lovverket tillater. 
 
3. Eigersund jeger- og fiskerforening gis rett til å disponere rådyrjakten i en periode på 9 år 

fra og med 2010 til og med 2018. Etter endt periode opphører jaktretten for rådyr 
automatisk og det må søkes om ny forlengelse. 

 
4. Dersom utøvelse av rådyrjakta medfører vesentlige brukerkonflikter, eller dersom 

kommunen av andre årsaker finner det nødvendig, kan jaktretten trekkes tilbake med 
umiddelbar virkning.   

 
5. Vilkår til rådyrjakten: 
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a. I en prøveperiode på inntil 3 år åpnes det for jakt på rådyrbukk fra 10. august til 
24. august. Etter denne perioden må det må søkes om en ny godkjenning. 
Administrasjonen delegeres fullmakt til å avgjøre videreføring av ordningen 
innenfor avtaleperioden, såfremt jakten har foregått uten brukerkonflikter.  

b. Det åpnes for jakt på rådyrbukk, rådyrgeit og rådyrkalv fra 20. oktober til 23. 
desember. 

c. Det innføres en jaktfri sone i en radius på ca 150 meter rundt husene på Eigeli og 
en kartfestet jaktfri sone rundt friluftshuset ved Nodlandsvatnet. Kart med 
inntegnede grenser og jaktfrie soner legges til grunn for jaktutøvelsen. 

d. Det innføres forbud mot å jakte fra merkede turstier og å skyte på tvers av stiene. 

e. Dersom jakttidsbestemmelsene endres slik at vedtaket står i konflikt til disse, vil 
det være jakttidsbestemmelsene som gjelder. I et slikt tilfelle må saken tas opp til 
ny behandling.  

 
 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 - 4 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 5 a falt enstemmig. 
Rådmannens innstilling punkt 5 b – e enstemmig vedtatt. 
 
 
M-052/10 Vedtak: 
 

1. Rådyrjakt på deler av kommunens eiendommer Eigeli (65/1,3) og Imeseidskogen 
(102/1,3) videreføres. Eiendommene er tidligere godkjent som rådyrvald i tråd med 
gjeldene lovgivning. 

 
2. Administrasjonen delegeres fullmakt til å justere den årlige fellingskvoten innenfor de 

rammer som lovverket tillater. 
 
3. Eigersund jeger- og fiskerforening gis rett til å disponere rådyrjakten i en periode på 9 år 

fra og med 2010 til og med 2018. Etter endt periode opphører jaktretten for rådyr 
automatisk og det må søkes om ny forlengelse. 

 
4. Dersom utøvelse av rådyrjakta medfører vesentlige brukerkonflikter, eller dersom 

kommunen av andre årsaker finner det nødvendig, kan jaktretten trekkes tilbake med 
umiddelbar virkning.   

 
5. Vilkår til rådyrjakten: 
 

a. Det åpnes for jakt på rådyrbukk, rådyrgeit og rådyrkalv fra 20. oktober til 23. 
desember. 

b. Det innføres en jaktfri sone i en radius på ca 150 meter rundt husene på Eigeli og 
en kartfestet jaktfri sone rundt friluftshuset ved Nodlandsvatnet. Kart med 
inntegnede grenser og jaktfrie soner legges til grunn for jaktutøvelsen. 

c. Det innføres forbud mot å jakte fra merkede turstier og å skyte på tvers av stiene. 
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d. Dersom jakttidsbestemmelsene endres slik at vedtaket står i konflikt til disse, vil 
det være jakttidsbestemmelsene som gjelder. I et slikt tilfelle må saken tas opp til 
ny behandling.  

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
053/10: Referatsaker til miljøutvalgets møte 26.04.10  
 
Referatsaker som legges frem for utvalget 09.04.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/6864 I 02.03.2010 PLANK Arkitekter AS 

Søknad om endring av 
tillatelse, oppføring av ny 
bilbutikk og verksted gnr. 48 
bnr. 68 

2 10/7703 U 25.03.2010 Ole Jakob Skadberg 
Avslag på søknad om deling 
av grunneiendom gnr. 4 bnr. 
15 

3 10/8553 X 13.04.2010 Randi Haugstad 
Seksjon brannvern, 
årsrapport for 2009 og 
planer for 2010 

4 10/6557 I 03.03.2010 Statens vegvesen Kryss Helleland - 
utbedring/sikring 

5 10/6577 I 04.03.2010 Statens vegvesen Kryss Helleland - 
kompletterende informasjon 

6 10/9539 I 23.03.2010 Statens vegvesen Statens vegvesen informerer 
- mars 2010 

7 10/8944 I 24.03.2010 Direktoratet for 
naturforvaltning 

Høring - forslag til forskrifter 
for prioriterte arter etter 
naturmangfoldloven 

8 10/9118 U 29.03.2010 Edgar Thodal Bluescamp 2010 - parkering 
Gruset 

9 10/9723 I 06.04.2010 Arild Storm Ruud 
Likeverd som tema i den 
kommunale saksbehandling 
og i den lokalpolitiske debatt 

10 10/10059 X 12.04.2010  Byggesakssjefen delegert 
10.03.- 11.04.10 

 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
§ Nytt dokument i saken: 

 - Skriv fra Miljø & Teknikk, datert april 2010, vedr. – invitasjon til å delta i 
konkurransen: 
              Norges beste uterom (j.nr.: 10/11389) 
      ----0---- 
 
9 Likeverd som tema i den kommunale saksbehandling og i den lokalpolitiske debatt 
 

• KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om miljøutvalget skal ta stilling til slike 
henvendelser som blir forelagt som referatsaker. 
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MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at i dette tilfellet er det felles brukerutvalg som er 
rette instans til å motta slik henvendelse. Ellers bør en se godt på hva som legges ved 
som referatsak, da saksmengden ofte er ganske stor. 

 
 
11 invitasjon til å delta i konkurransen: Norges beste uterom 
 

• MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN stilte spørsmål om utvalget har noen idèer å komme med i 
denne konkurransen. Det er frist til 31.05.10, så forslag kan sendes pr. e-post. 

 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslår Skadbergsanden til Norges beste uterom. 

 
 
     ----0---- 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
M-053/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
054/10: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 26.04.10  
 
Spørsmål/orienteringer i møtet 09.04.2010: 
 
 
 
26.04.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
27/10: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) tok opp situasjonen med hunder som går løse i 
Vannbassengene. Det er personer som ikke bruker området i redsel for å møte på 
hunder som ikke er i bånd. Kan noe gjøre med dette? 
 
Astrid H. Robertson støtter denne frustrasjonen og oppfordrer lokalavisen til å belyse 
dette problemet. Det er også et problem med hundelort som ligger igjen langs veier og 
turstier. 
 
Kjell Vidar Nygård foreslo om det kunne være nyttig om kommunen informerte i et skriv 
om dette, skrivet kan legges ved når det sendes ut regninger til kommunenes befolkning. 
 
Tor Olav Gya stilte spørsmål om en burde gå ut med informasjon om at dersom ikke 
hundelorten fjernes, så kan en bli bøtelagt. 

 
 
28/10: 

THERESE NYBO (FRP) hadde fått henvendelse fra en beboer i Rindaveien som ønsket 
fartshumper i gaten.  

 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at han vil se på saken. Det avhenger også hvor mye 
trafikk det er i gaten. 
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29/10: 

TOMMY BJELLÅS (FRP) stilte spørsmål om hvordan det går med Skadberg camping og 
søknaden om helårsdrift. 
 
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at miljøutvalget har vedtatt at en 
reguleringsplan/endring skal på plass før søknad om helårsdrift behandles. 
 
PLANSJEFEN er usikker på når det vil foreligge en sak.  

 
 
30/10: 

TOMMY BJELLÅS (FRP) stilte spørsmål om hvordan planene er for Rundevollsveien. 
Gaten er trang og humpete. (har også stilt dette spørsmålet for en god stund tilbake) 

 
  

MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at det ikke er midler til å ruste opp Rundevollsveien i 
år. 

 
 
31/10: 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til det nye feltet (Tuå) som nå legges ut på Hellvik. Her 

 er det beregnet ca 20 – 25 nye boliger. Det viser seg at reguleringsbestemmelsene er 
32 år gamle, bør ikke disse endres? 
 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om at feltet skal være ferdig opparbeidet innen 
01.11.2010. 
 
PLANSJEFEN svarte at han vil se på reguleringsbestemmelsene. 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslo KJELL VIDAR NYGÅRD (H) følgende: 

”Administrasjonen fremmer reguleringsendring - Tuå - med sikte på å endre 
eksisterende bestemmelser slik at de blir i tråd med dagens praksis.” 

 
 Votering: 
 Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
32/10: 

TOVE H. LØYNING (AP) viste til tidligere avisomtale ang. nøkler som var blitt borte fra 
Lagård ungdomsskole. Nøklene er nå kommet til rette, og elevene har innrømmet 
forholdet, men hva skjer videre? Elevene ønsker at saken skal bli ferdig. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om tidligere praksis (konfliktrådet m.m) som ble 
brukt til å løse slike saker. Bygg- og eiendomssjef Helge Waage har tatt tak i denne 
saken.  

 
 
33/10: 

TOVE H. LØYNING (AP) stilte spørsmål om eiers ansvar når det gjelder hus som står til 
forfalls (Gamleveien). 
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MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at det er eier av huset som har ansvaret i slike 
tilfeller. Dersom det er fare for at noen kan bli skadet, så koples bygg- og 
eiendomssjefen inn i saken. 
 
Bjørn Reidar Berentsen kunne opplyse om at eieren av huset ønsket å reparere det. 
 

 
34/10: 

MILJØ- OG DIRFTSSJEFEN orienterte om Byteltet – og forsinkelser i forbindelse med 
levering av dette. I løpet av tirsdag 27.04.10 skulle endelig dato for levering oppgis. 
Kunne også opplyse om at kommunen ikke har gitt noen dato når Byteltet skulle stå 
ferdig. 

 
 
35/10: 

MILJØ- OG DIRFTSSJEFEN orienterte om problemer med kloakkrøret i Kjell 
Buggesgate. Røret er i meget dårlig stand, så her bør noe gjøres i løpet av dette året. 

 
 
36/10: 

MILJØ- OG DIRFTSSJEFEN viste til en henvendelse fra Egersund golfklubb som søker 
om midler til grusing av en 2 km lang tursti (brukes av turfolk) ved golfbanen i 
Maurholen. Etter 4 års bruk bør denne stien gruses opp. 
 
Miljøutvalget er positive til denne henvendelsen, men det bør/må finnes midler til 
prosjektet. Det ble også snakket om det skulle lages sak på slike henvendelser, eller om 
søknadene skulle legges (sammen med svar) som referatsak til utvalget. 

 
 
37/10: 

MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN ønsker å gjøre Hestavad bro ferdig (vangene er ikke pene, 
disse bør tas ned til asfalten, og mures opp igjen). Broen bør gjøres mest mulig lik den 
opprinnelige utgaven, og miljø- og driftssjefen har derfor sett på bilder av den gamle 
broen. Har også vært i kontakt med en på Jæren som vil se på om dette lar seg 
gjennomføre. Midler kan tas fra ”tiltak på veier” eller ”trafikksikkerhetsmidler”. 

 
 
38/10: 

ARNE STAPNES (H) orienterte om at det var avholdt møte når det gjaldt Feyer Hotell. 
Det vil også bli et nytt møte med tiltakshaver i uke 18. 

 
 
39/10: 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at en av byggesaksbehandlerne går over i annen 
stilling i kommunen.  

 
 
 
M-054/10 Vedtak: 
 
  Tuå boligfelt - Hellvik - reguleringsendring 
 

Administrasjonen fremmer reguleringsendring - Tuå - med sikte på å endre 
eksisterende bestemmelser slik at de blir i tråd med dagens praksis. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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