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Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 18.05.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:30 Tidspunkt - til: 17:45 
Sak – fra / til: 055/10 - 076/10 
 
 
 
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 – Veshovda, Svein Narve (varamedlem)   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
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 60/10, 61/10, 62/10, 66/10, 70/10, 71/10, 72/10 og 74/10 
fra kl. 07.45. 

• Leder stilte spørsmål om det var mulig å lese opp sakene fortløpende (slik som det gjøres i 
kommunestyret), og avstemme de sakene som var enstemmige under ett. Dette var 
medlemmene ikke forberedt på og ønsket at sakslisten ble gjennomgått som vanlig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 Gunvaldsen 
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 

055/10 Forslag til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 27 - Terlandstykket og 
adkomstveg 4. gangsbehandling  

056/10 Reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 1 Hellvik - boligformål 2. 
gangsbehandling  

057/10 Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 96 -  Vadlåsmyra boligfelt -  2. 
gangsbehandling  

058/10 Reguleringsplan for BF16 gnr. 2 bnr. 35, 38 og del av 4  Kviafjellet - 
fritidsboliger 2. gangsbehandling  

059/10 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 26.04.10  

060/10 Reguleringsplan for Bakkebø-området 1. gangsbehandling  
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061/10 Søknad om tillatelse til tiltak - utvidelse av uteserveringsområde,  gnr. 13 
bnr. 956 - Plaza Egersund AS  

062/10 Søknad om dispensasjon for gjerde, gnr. 47 bnr. 288 - Vigdis Efteland, 
Skoleveien 12.  

063/10 Ny søknad om rammetillatelse/dispensasjon for båthus/naust, gnr. 8 bnr. 
32, 493 - Jan Larsen og Kjell Reider Tønnesen, Fugloddveien.  

064/10 Klage på gebyr - Ombygging av kjeller samt oppsetting av utvendig bod, 
gnr. 47 bnr. 784 - Arild Stapnes Johnsen, Beverveien 27  

065/10 Ny behandling - Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon for terrasser 
og fasadeendring, gnr. 12 bnr. 227 - Øyvind Kloster, Berget 4  

066/10 Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon, trapp og bod, gnr. 13 bnr. 
2550 - Gjert Reinertsen, Gamle Hestnesvei 63  

067/10 
Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, 
fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med innlagt vann i 
Eigersund kommune 

 

068/10 Riving av eksisterende garasje samt oppføring av ny garasje gnr. 8, bnr. 
289 - Hans Erik Liland, Kutterveien 9. Ny søknad.  

069/10 Brian Christensen - Søknad om bruksendring / vurdering av byggearbeid 
utført uten tillatelse - Gnr. 2, bnr. 73, Seksarvik  

070/10 
Klage på Byggesakssjefens vedtak av 07.04.10 vedrørende oppføring 
av boligblokk med 11 leiligheter samt riving av eksisterende bygg - Gnr. 
13, bnr. 1719, Møllegaten 11 

 

071/10 Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig - Gnr. 22, bnr. 56, Sokndalsveien 917  

072/10 Søknad om dispensasjon for oppføring av grillkrok med tak gnr. 13 bnr. 
1302, Ingvald Fardal, Kjeld Bugges gate 2  

073/10 Klage på byggesakssjefens vedtak- ny behandling - Tilbygg bolig, 
garasje gnr. 7 bnr. 616, Tore Spangen, Vadlåsveien 24  

074/10 Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 bnr. 105, Kjell 
Molven, Maurholen  

075/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 18.05.10  

076/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 18.05.10  
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055/10: Forslag til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 27 - Terlandstykket 
og adkomstveg 4. gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
 
Miljøutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Forslag til reguleringsplan for gnr. 13 bnr. 27-Terlandstykket, med plankart datert 11.11.08, sist 
revidert 10.03.10 og reguleringsbestemmelser datert 11.11.08 sist revidert 10.03.10 
Vedtas med følgende justering inkl. MU vedtak 108/09:  
Bestemmelsene: 

1. § 7 Fellesbestemmelser; 7.03 Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge 
støyvurdering utarbeidet av fagkyndige for strekningen langs Samfundet skole. 

2. ”Ved overganger skal det benyttes skråstilt kantstein på fortau.” 
3. Før ny adkomst mellom kirkegård og Samfundet skole kan opparbeides skal det 

gjennomføres en støyvurdering og avbøtende tiltak skal gjennomføres. 
4. Rekkefølgekrav; Det skal settes opp guard-rail mellom fortau og kjørebanen jfr. HB 231-

rekkverksnormalen. Det skal settes opp gjerde langs kirke og skole. 
5. Rekkefølgekrav; Det skal utarbeides en samlet bindende illustrasjonsplan for området i 

tilknytning til byggesaken, der husene 1-12 skal ha en enhetlig utforming. 
6. Rekkefølgekrav; Det skal inngås utbyggingsavtale før byggetillatelse kan gis for boligene 

1-4 og 7-12 og adkomstvegen. 
7. § 6 Fellesområder: 6.01 Felles lekeplass. I dette området kan skal det settes opp leker 

og opparbeides akebakke etc. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Punkt 3 strykes: 

3. Før ny adkomst mellom kirkegård og Samfundet skole kan opparbeides skal det 
gjennomføres en støyvurdering og avbøtende tiltak skal gjennomføres.” 

 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 
 ”Stryk skal i punkt 7: 
  § 6 Fellesområder: 6.01 Felles lekeplass. I dette området kan skal det settes opp 

 leker og opparbeides akebakke etc 
 
 Nytt punkt: 
  Rekkefølgekrav: Det skal etableres gatelys langs offentlig veg i planområdet etter  

planer godkjent av kommunens vegmyndighet.” 
 
 
 

Votering: 
Stapnes forslag til at punkt 3 tas bort enstemmig vedtatt. 
Eies forslag til endring og nytt punkt enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-055/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Forslag til reguleringsplan for gnr. 13 bnr. 27-Terlandstykket, med plankart datert 
11.11.08, sist revidert 10.03.10 og reguleringsbestemmelser datert 11.11.08 sist revidert 
10.03.10 
Vedtas med følgende justering inkl. MU vedtak 108/09 og følgende endringer i MU 
18.05.10:  
Bestemmelsene: 

1. § 7 Fellesbestemmelser; 7.03 Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge 
støyvurdering utarbeidet av fagkyndige for strekningen langs Samfundet skole. 

2. ”Ved overganger skal det benyttes skråstilt kantstein på fortau.” 
3. Rekkefølgekrav; Det skal settes opp guard-rail mellom fortau og kjørebanen jfr. 

HB 231-rekkverksnormalen. Det skal settes opp gjerde langs kirke og skole. 
4. Rekkefølgekrav; Det skal utarbeides en samlet bindende illustrasjonsplan for 

området i tilknytning til byggesaken, der husene 1-12 skal ha en enhetlig 
utforming. 

5. Rekkefølgekrav; Det skal inngås utbyggingsavtale før byggetillatelse kan gis for 
boligene 1-4 og 7-12 og adkomstvegen. 

6. § 6 Fellesområder: 6.01 Felles lekeplass. I dette området kan det settes opp 
leker og opparbeides akebakke etc. 

7. Rekkefølgekra: Det skal etableres gatelys langs offentlig veg i planområdet etter 
planer godkjent av kommunens vegmyndighet. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
056/10: Reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 1 Hellvik - boligformål 2. 
gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 03.05.2010: 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsplan for boligområde gnr. 60 bnr. 1 - Hellvik med kart og bestemmelser 
dater 28.10.09 blir vedtatt med følgende endring i: 
Kart: 

1. Spesialområde bevaring fornminner og bygninger reguleres til hensynssone, 
fornminne i kombinasjon med friluftsområde og boligområde for bygningen. 

Bestemmelser 
2. Ny bestemmelse; ”Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor 

området avsatt til ”Hensynssone, fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor området må 
på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 
8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.” 

3. § 2.1 tredje avsnitt tas ut og erstattes av ny bestemmelse; ”Bygning regulert til 
bevaring er ikke tillatt å rive. Det kan hvis nødvendig etter brann gjenoppføres med 
samme størrelse som eksisterende bolighus har. Ved en ev. gjenoppføring av 
eksisterende bolighus, bør det flyttes litt bort fra Hellevikveien. Eventuelle tiltak 
innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om 
kulturminner §§ 3 og 8.” 

4. Rekkefølgekrav - ”Før det gis byggetillatelse skal det inngås utbyggingsavtale med 
kommunen.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
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18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for å få vurdert standard/veibredde på 
strekningen.” 

 
Votering - utsettelsesforslag: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
M-056/10 Vedtak: 
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for å få vurdert standard/veibredde på 
strekningen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
057/10: Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 96 - Vadlåsmyra boligfelt - 2. 
gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring gnr. 7 bnr. 96 - Vadlåsmyra boligfelt med kart og bestemmelser 
dater 04.09.09 blir vedtatt medfølgende endringer i: 
Kart 

1. Snuhank må utformes og målsettes i tråd med vegnormalen og dimensjoneres for 
typekjøretøy L. 

Bestemmelsene: 
1. Ny bestemmelse; ” Det skal etableres gatelys langs offentlig veg i planområdet etter 

planer godkjent av kommunens vegmyndighet.” 
2. ”Det skal i planlegging og utbygging legges til rette for universell utforming for all 

utforming av utearealer, lekeplass og offentlig veg.” 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Nytt punkt i bestemmelsene: 

Rekkefølgekrav; Det skal inngås utbyggingsavtale før byggetillatelse kan gis for 
boligene og adkomstvegen.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
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M-057/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring gnr. 7 bnr. 96 - Vadlåsmyra boligfelt med kart og 
bestemmelser dater 04.09.09 blir vedtatt medfølgende endringer i: 
Kart: 

1. Snuhank må utformes og målsettes i tråd med vegnormalen og dimensjoneres 
for typekjøretøy L. 

Bestemmelsene: 
1. Ny bestemmelse; ” Det skal etableres gatelys langs offentlig veg i planområdet 

etter planer godkjent av kommunens vegmyndighet.” 
2. ”Det skal i planlegging og utbygging legges til rette for universell utforming for all 

utforming av utearealer, lekeplass og offentlig veg.” 
3. Rekkefølgekrav; Det skal inngås utbyggingsavtale før byggetillatelse kan gis for 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
058/10: Reguleringsplan for BF16 gnr. 2 bnr. 35, 38 og del av 4  
Kviafjellet - fritidsboliger 2. gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 29.04.2010: 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsplan for deler av  området BF16 – Løvågen gnr. 2 bnr. 35, 38 og del av 
4 med kart og bestemmelser datert 28.10.09 sist revidert etter MU vedtak sak 214/09 vedtas 
med følgende endring i: 
Kart: 

1. Kulturminnene regulere til hensynssone, fornminne i kombinasjon med 
LNF/Friområde. 

Bestemmelser 
2. Ny bestemmelse; ”Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor 

området avsatt til ”Hensynssone, fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor området må 
på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 
8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Rådmannen endret sin innstilling slik: 
 ” § 2 Byggeområder - nytt punkt 2.1: 
  Eksisterende bygninger inngår i planen. Disse kan benyttes som 

fritidsbolig/naust. Det skal fremlegges fagkyndig rapport i forhold til sikker 
byggehøyde, jfr. gjentaksintervall på 200 år ved omdisponering til beboelsesrom. 
Som vist på kart kan det på gnr.2 bnr.4 oppføres brygge.” 

Votering: 
Rådmannens innstilling med endring i bestemmelsene enstemmig vedtatt. 
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M-058/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for deler av  området BF16 – Løvågen gnr. 2 bnr. 35, 38 og 
del av 4 med kart og bestemmelser datert 28.10.09 sist revidert etter MU vedtak sak 
214/09 vedtas med følgende endring i: 
Kart: 

1. Kulturminnene regulere til hensynssone, fornminne i kombinasjon med 
LNF/Friområde. 

Bestemmelser 
1. Ny bestemmelse; ”Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep 

innenfor området avsatt til ”Hensynssone, fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor 
området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om 
kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av 
reguleringsendring.” 

 
2. § 2 Byggeområder - nytt punkt 2.1: 

  Eksisterende bygninger inngår i planen. Disse kan benyttes som 
fritidsbolig/naust. Det skal fremlegges fagkyndig rapport i forhold til sikker 

byggehøyde, jfr. gjentaksintervall på 200 år ved omdisponering til beboelsesrom. 
Som vist på kart kan det på gnr.2 bnr.4 oppføres brygge. 

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

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
059/10: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 26.04.10  
 
Forslag til vedtak 03.05.2010: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 26.04.10 godkjennes. 
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
PLANSJEFEN påpekte at i sak 41/10 – Klage på reguleringsplan gnr. 60 bnr. 36 – Vassvik – 
må rådmannens innstilling tilføyes ”De andre delene i klage datert 15. februar 2010 på vedtatt 
reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 36 Vassvik tas ikke til følge.”  
 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med administrasjonens merknad. 
 
 
M-059/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 26.04.10 godkjennes med administrasjonens 
endring. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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060/10: Reguleringsplan for Slettebø-området 1. gangsbehandling  
 
Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2010: 
 
Miljøutvalget vedtar reguleringsplan for Bakkebø 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. 
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 

• Nytt dokument i saken: 
- skriv fra Bakkebø Borettslag v/styreleder Olaf Aurdal, Raunveien 6, 4370 Egersund, 
datert 15.05.10 vedr. reguleringsplan for Slettebø-området. (lnr.:10/13983) 

 
     ----0---- 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Endring i reguleringsbestemmelsene, § 4 Fellesbestemmelser for bebyggelse og 
anlegg: 

2. Avsnitt: Eksisterende bygninger som inngår i planen utgår. 
 

Endring i reguleringsbestemmelsene,  
§ 5 Bebyggelse og anlegg for  
Boligområde B1 – B7:  
- Innenfor felt B1 – B7 inngår eksisterende bebyggelse i planen. Det tillates riving 
av bygg der dette er vist på plankartet som bebyggelse som forutsettes fjernet. 
Det vil bli stilt krav til godkjent detaljert reguleringsplan for….. 
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  Offentlig tjenesteyting O1 – O5: 
- Innenfor felt O1 – O5 offentlig tjenesteyting inngår eksisterende bebyggelse i 
planen der dette er vist. Det tillates riving av bygg der dette er vist på plankartet 
som bebyggelses som forutsettes fjernet. Det vil bli stilt krav til godkjent detaljert 
reguleringsplan for ….. 

 
  Offentlig tjenesteyting kombinert med bolig OB1 – OB3 

- Innenfor felt OB1 – OB3 reguleres formål et offentlig tjenesteyting kombinert 
med bolig. Det tillates riving av bygg der dette er vist på plankartet som 
bebyggelses for forutsettes fjernet. Det vil bli stilt krav til godkjent detaljert 
reguleringsplan for disse feltene før ….” 

 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Endring i kart: 

3. Nye ”gul-orange områder” /off. tjenesteyting kombinert med bolig: 
1. O1  
2.   M3 
3.   Del av F2 + M2 

 
”Gule områder”/boligbebyggelse: 
A. G1 
B. G2 
C. G3” 

 
BRIT KVASSHEIM (V) foreslo: 
 ”Endring i kart 

- Nye ”gul-orange områder” /off. tjenesteyting kombinert med bolig: 
       4. O3 
 
Votering: 
Eges forslag til endring i reguleringsbestemmelsene § 4 og § 5 enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag til endring i kart til nye ”gul-orange områder” (off. tjenesteyting kombinert med 
bolig) punkt 1 og 2 (O1 og M3) enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag til endring i kart til nye ”gul-orange områder” (off. tjenesteyting kombinert med 
bolig) punkt 3 (Del av F2 + M2) vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer (AP + KRF). 
Kvassheims forslag til endring i kart til nye ”gul-orange områder” (off. tjenesteyting kombinert 
med bolig) punkt 4 (O3) enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag til ”gule områder” (boligbebyggelse) punkt A, B og C (G1, G2 og G3) vedtatt 
med 7 stemmer mot 4 stemmer (AP + KRF). 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-060/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget vedtar reguleringsplan for Bakkebø 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. 
 

     2.   Følgende områder endres til off. tjenesteyting kombinert med bolig: 
- O1 (Område for offentlig eller privat tjenesteyting endres til kombinasjonsformål  

Offentlig tjenesteyting i kombinasjon med bolig.)  
- M3 (Område for Annen særskildt angitt bebyggelse/anlegg endres til  

kombinasjonformål Offentlig tjenesteyting i kombinasjon med bolig.) 
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- Del av F2 + M2  (Del av område for grøntstruktur/friområde, offentlig eller privat 
tjenesteyting, samt del båndlagt til båndlegging etter lov om kulturminner endres 
til kombinasjonsformål Offentlig tjenesteyting i kombinasjon med bolig.) 

- O3 (Område for offentlig eller privat tjenesteyting endres til kombinasjon Offentlig 
tjenesteyting i kombinasjon med bolig.) 

 
3.Følgende områder endres til boligbebyggelse: 

A. G1 (Område for friluftsformål endre til boligbebyggelse.) 
B. G2 (Område for friluftsformål endre til boligbebyggelse.) 
C. G3 (Område for friluftsformål endre til boligbebyggelse.) 

 
Bestemmelser: 

 § 4 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg: 
1. Avsnitt: Eksisterende bygninger som inngår i planen utgår. 

 
§ 5 Bebyggelse og anlegg for  

Boligområde B1 – B7:  
- Innenfor felt B1 – B7 inngår eksisterende bebyggelse i planen. Det tillates riving 
av bygg der dette er vist på plankartet som bebyggelse som forutsettes fjernet. 
Det vil bli stilt krav til godkjent detaljert reguleringsplan for….. 

   
  Offentlig tjenesteyting O1 – O5: 

- Innenfor felt O1 – O5 offentlig tjenesteyting inngår eksisterende bebyggelse i 
planen der dette er vist. Det tillates riving av bygg der dette er vist på plankartet 
som bebyggelses som forutsettes fjernet. Det vil bli stilt krav til godkjent detaljert 
reguleringsplan for ….. 

 
  Offentlig tjenesteyting kombinert med bolig OB1 – OB3 

- Innenfor felt OB1 – OB3 reguleres formål et offentlig tjenesteyting kombinert 
med bolig. Det tillates riving av bygg der dette er vist på plankartet som 
bebyggelses for forutsettes fjernet. Det vil bli stilt krav til godkjent detaljert 
reguleringsplan for disse feltene før …. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 12-12. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
061/10: Søknad om tillatelse til tiltak - utvidelse av 
uteserveringsområde,  gnr. 13 bnr. 956 - Plaza Egersund AS  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 

1. Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Arild Sleveland/ Plaza AS datert 28.04.010 
om dispensasjon fra formål i reguleringsplan for deler av Egersund sentrum og 
bestemmelsenes § 1.1 men finner etter en konkret vurdering at det ikke kan 
anbefales/gis dispensasjon. Tiltaket er i for stor grad i konflikt med reguleringsplanen 
og bestemmelser. Søknad datert 28.04.010 avslås.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i revidert reguleringsplan for Egersund sentrum og plan- og 
bygningslovens § 12-4.  
 

2. Det gis midlertidig dispensasjon i perioden 16.06.010-30.09.010 for å utvide areal for 
uteservering i tråd med MU vedtak datert 16.06.09 på følgende vilkår 

a. Utforming og arealbegrensning skal være det samme som i henhold til MU 
vedtak 16.06.09 med rekkevekt med flettet tau/stoff (utforming alt. 2).  
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b. Laveste punkt på markise skal ikke være lavere enn min. 2,2 meter og skal 
maksimalt dekke ca 2/3 av uteområdet. 

c. Det er et vilkår at denne utformingen også skal omfatte eksisterende areal for 
uteservering jfr. sak 003/05.   

d. Før tillatelse kan gis etter PBL (byggessak) skal Plaza Egersund forplikte seg 
til å gjøre bygningsmessige tiltak for å skjerme apoteket for unødig støy og 
luktplager dersom dette blir et problem i skjenkeperioden. 

e. Før det kan gis tillatelse etter PBL (byggessak) skal det utføres en fagkyndig 
brannfaglig vurdering omkring installasjonen utenfor bygningen, den 
brannbelastning den måtte representere og den risiko dette er for brannsmitte 
til apoteket må utredes og der avbøtende tiltak skisseres. 

 
 
 
12.05.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
INGHILD VANGLO (AP) foreslo: 

”På grunn av stedes beliggenhet og negative uttalelser fra politi og NAV, avslås 
søknaden om skjenkebevilling for uteområdet ved Plaza A/S. 
 
Gangarealet er et offentlig trafikkområde og skal ivaretas etter prinsipper om 
universell utforming. Det er på ingen måte tilrådelig med løsning som omsøkt da det 
strider mot krav for et funksjonelt gangareal (2.8 meter bredde i en mest mulig rett 
linje). Tiltaket forstyrrer siktlinjene mellom Areneset og Torget noe som igjen 
vanskeliggjør fremkommelighet og forståelsen av bygningsmiljøet. ” 

 
Votering: 
Vanglos forslag vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling (Else 
Marie Schneidereit (bru) og Solveig Johansen (bru)). 
 
 
 
BRU-019/10 Vedtak: 
 

På grunn av stedes beliggenhet og negative uttalelser fra politi og NAV, avslås 
søknaden om skjenkebevilling for uteområdet ved Plaza A/S. 
 
Gangarealet er et offentlig trafikkområde og skal ivaretas etter prinsipper om 
universell utforming. Det er på ingen måte tilrådelig med løsning som omsøkt da det 
strider mot krav for et funksjonelt gangareal (2.8 meter bredde i en mest mulig rett 
linje). Tiltaket forstyrrer siktlinjene mellom Areneset og Torget noe som igjen 
vanskeliggjør fremkommelighet og forståelsen av bygningsmiljøet.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 

• Nytt dokument i saken: 
- vedtak fra felles brukerutvalg, sak 19/10 av 12.05.10. 

----0---- 
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SØLVI EGE (KRF) foreslo: 
”Søknaden avslås da gangarealet er et offentlig trafikkområde og skal ivaretas etter 
prinsipper om universell utforming. Det er på ingen måte tilrådelig med løsning som 
omsøkt da det strider mot krav for et funksjonelt gangareal (2.8 meter bredde i en mest 
mulig rett linje). Tiltaket forstyrrer siktlinjene mellom Areneset og Torget noe som igjen 
vanskeliggjør fremkommelighet og forståelsen av bygningsmiljøet.” 

 
Trukket før votering. 

 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, 1. avsnitt i punkt 2: 

2. Det gis anbefales midlertidig dispensasjon i perioden 01.06.10-30.09.010 for å utvide 
   areal for uteservering i tråd med MU vedtak datert 16.06.09 på følgende vilkår…” 

 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling: 

• Rådmannen gis fullmakt til evt. å gi en endelig dispensasjon. 
 

• Dersom Miljøutvalget anbefaler dispensasjon, oversendes søknad til Rogaland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland mfl. for uttalelse.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Robertsons forslag til endring i 1.avsnitt i punkt 2 vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for 
rådmannens 1.avsnitt i punkt 2 (Sissel Voilås og Bjørn Reidar Berentsen, AP + KFR). 
Stapnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling i punkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
M-061/10 Vedtak: 
 

1. Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Arild Sleveland/ Plaza AS datert 28.04.10 om 
dispensasjon fra formål i reguleringsplan for deler av Egersund sentrum og 
bestemmelsenes § 1.1 men finner etter en konkret vurdering at det ikke kan 
anbefales/gis dispensasjon. Tiltaket er i for stor grad i konflikt med reguleringsplanen og 
bestemmelser. Søknad datert 28.04.10 avslås.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i revidert reguleringsplan for Egersund sentrum og plan- og 
bygningslovens § 12-4.  

 
2. Det anbefales midlertidig dispensasjon i perioden 01.06.10-30.09.10 for å utvide areal 

for uteservering i tråd med MU vedtak datert 16.06.09 på følgende vilkår 
a. Utforming og arealbegrensning skal være det samme som i henhold til MU 

vedtak 16.06.09 med rekkevekt med flettet tau/stoff (utforming alt. 2).  
b. Laveste punkt på markise skal ikke være lavere enn min. 2,2 meter og skal 

maksimalt dekke ca 2/3 av uteområdet. 
c. Det er et vilkår at denne utformingen også skal omfatte eksisterende areal for 

uteservering jfr. sak 003/05.   
d. Før tillatelse kan gis etter PBL (byggessak) skal Plaza Egersund forplikte seg til å 

gjøre bygningsmessige tiltak for å skjerme apoteket for unødig støy og luktplager 
dersom dette blir et problem i skjenkeperioden. 

e. Før det kan gis tillatelse etter PBL (byggessak) skal det utføres en fagkyndig 
brannfaglig vurdering omkring installasjonen utenfor bygningen, den 
brannbelastning den måtte representere og den risiko dette er for brannsmitte til 
apoteket må utredes og der avbøtende tiltak skisseres. 

 
3. Rådmannen gis fullmakt til evt. å gi en endelig dispensasjon. 
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Dersom Miljøutvalget anbefaler dispensasjon, oversendes søknad til Rogaland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland mfl. for uttalelse. 

 
Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
062/10: Søknad om dispensasjon for gjerde, gnr. 47 bnr. 288 - 
Vigdis Efteland, Skoleveien 12.   
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om tillatelse og dispensasjon for å sette opp et 1,2 m 
høyt og 15 m langt tett plankegjerde mot naboeiendommen og merknad innkommet fra nabo 
Stian Nilsen, Miljøutvalget har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger en 
overvekt av særlige grunner som taler for at det skal gis dispensasjon. Søknaden avslås 
derfor.  
 
Ulovlig oppsatt levegg kreves fjernet seinest 3 mnd etter at endelig vedtak i saken foreligger, 
i samsvar med forhåndsvarsel datert 20.10.09.  
 
Det ilegges et saksbehandlingsgebyr for det merarbeidet seksjon byggesak har hatt i 
forbindelse med det ulovlige byggearbeidet på kr 9.100,-, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker, punkt. 3.5.h. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7, 70 nr 2, 93-95 og kap. XIX, 
jf. Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune 2010, punkt 3.5.h.  
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 

”Miljøutvalget gir tillatelse til å sette opp et 1,2 m høyt og 15 m langt tett plankegjerde 
mot naboeiendommen.  
Det gjerdet som det søkes om tillatelse til (1,2 m høyt) er ikke i strid med 
reguleringsbestemmelsene.” 
 

BRIT KVASSHEIM (V) foreslo: 
 ”Stryk tett i 1.setning i Eies forslag.” 
 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 
 ”Rådmannens innstilling 3. og 4.avsnitt opprettholdes.” 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Rådmannens innstilling 2. avsnitt utgår.” 

---- o ---- 
 
Votering: 
Eies forslag m/Kvassheims endring enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 
innstilling 1. avsnitt. 
Nygårds forslag om at 2.avsnitt utgår enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 
innstilling 2. avsnitt. 
Eges forslag til at 3. avsnitt i rådmannens innstilling opprettholdes vedtatt med 9 stemmer mot 2 
stemmer (FRP). 
Eges forslag til at 4. avsnitt i rådmannens innstilling opprettholdes enstemmig vedtatt. 
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M-062/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget gir tillatelse til å sette opp et 1,2 m høyt og 15 m langt plankegjerde mot 
naboeiendommen.  
Det gjerdet som det søkes om tillatelse til (1,2 m høyt) er ikke i strid med 
reguleringsbestemmelsene. 

 
Det ilegges et saksbehandlingsgebyr for det merarbeidet seksjon byggesak har hatt i 
forbindelse med det ulovlige byggearbeidet på kr 9.100,-, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker, punkt. 3.5.h. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 70 nr 2, 93-95 og kap. XIX, 
jf. Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune 2010, punkt 3.5.h.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
063/10: Ny søknad om rammetillatelse/dispensasjon for 
båthus/naust, gnr. 8 bnr. 32, 493 - Jan Larsen og Kjell Reider 
Tønnesen, Fugloddveien.   
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert dispensasjonssøknaden for oppføring av vertikaldelt båthus/ 
naust, og har etter en samlet vurdering kommet til at det foreligger en overvekt av særlige 
grunner som tilsier at dispensasjon i forhold til kommuneplanens øvre grense for størrelse på 
naust kan gis. Miljøutvalget vil derfor anbefale dispensasjon. Det er vektlagt at det på 
naboeiendommen (gnr. 8, bnr. 399) er godkjent et like stort bygg. 
 
Før bygningsmyndighetene gir endelig dispensasjon, sendes søknaden til uttalelse hos 
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om rammetillatelse for oppføring av vertikaldelt 
båthus/naust, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges under 
forutsetning av at dispensasjon fra kommuneplanens øvre grense for størrelse på naust kan 
gis. 
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å innvilge dispensasjon/rammetillatelse etter at søknaden 
har vært på uttalelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19. 
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-063/10 Vedtak: 
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Miljøutvalget har nøye vurdert dispensasjonssøknaden for oppføring av vertikaldelt 
båthus/ naust, og har etter en samlet vurdering kommet til at det foreligger en overvekt 
av særlige grunner som tilsier at dispensasjon i forhold til kommuneplanens øvre grense 
for størrelse på naust kan gis. Miljøutvalget vil derfor anbefale dispensasjon. Det er 
vektlagt at det på naboeiendommen (gnr. 8, bnr. 399) er godkjent et like stort bygg. 
 
Før bygningsmyndighetene gir endelig dispensasjon, sendes søknaden til uttalelse hos 
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om rammetillatelse for oppføring av vertikaldelt 
båthus/naust, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges under 
forutsetning av at dispensasjon fra kommuneplanens øvre grense for størrelse på naust 
kan gis. 
 
Byggesakssjefen gis fullmakt til å innvilge dispensasjon/rammetillatelse etter at 
søknaden har vært på uttalelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
064/10: Klage på gebyr - Ombygging av kjeller samt oppsetting av 
utvendig bod, gnr. 47 bnr. 784 - Arild Stapnes Johnsen, Beverveien 
27  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage sammenholdt med innsendt søknad om  
tillatelse, og har etter en samlet vurdering kommet til at det var riktig å kreve søknad om  
tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 93 (fasadeendring og tekniske 
installasjoner).  
Miljøutvalget er av den oppfatning at ilagt saksbehandlingsgebyr er i samsvar med 
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune, bortsett fra at ilagt gebyr er 
beregnet kr 500,- for høyt. Klagen inneholder ingen opplysninger som skulle tilsi at  
saksbehandlingsgebyret skal frafalles. Klager gis derfor ikke fullt medhold. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 15, 93-95, samt 
forvaltningslovens kap. VI og Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune 
2010.    
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-064/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage sammenholdt med innsendt søknad om  
tillatelse, og har etter en samlet vurdering kommet til at det var riktig å kreve søknad om  
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tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 93 (fasadeendring og tekniske 
installasjoner).  
Miljøutvalget er av den oppfatning at ilagt saksbehandlingsgebyr er i samsvar med 
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune, bortsett fra at ilagt gebyr 
er beregnet kr 500,- for høyt. Klagen inneholder ingen opplysninger som skulle tilsi at  
saksbehandlingsgebyret skal frafalles. Klager gis derfor ikke fullt medhold. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 15, 93-95, samt 
forvaltningslovens kap. VI og Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune 2010.    

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
065/10: Ny behandling - Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon 
for terrasser og fasadeendring, gnr. 12 bnr. 227 - Øyvind Kloster, 
Berget 4  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet søknad om tillatelse til tiltak / dispensasjon, 
sammen med merknader innkommet fra nabo, og har etter en samlet vurdering kommet til at: 

- Søknaden om tillatelse til tiltak for terrasse foran bolighus og fasadeendring på 
bolighus avslås med den begrunnelse at tiltaket vil være i strid med plan- og 
bygningslovens § 74 nr 2 (skjønnhetshensyn). Behovet for sikkert vedlikehold av 
bolighuset anses ikke som et tilstrekkelig sterkt argument for å gi tillatelse til tiltaket.  

- Søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon i forhold til avstand fra nabogrense for 
terrasse sør og øst for garasjen avslås med den begrunnelse at tiltaket vil være i 
strid med plan- og bygningslovens § 74 nr 2 (skjønnhetshensyn). Behovet for sikkert 
vedlikehold og behovet for å hindre regnvann å trenge inn i fyllingen ansas ikke som 
særlige grunner for å gi dispensasjon. Det foreligger ikke en overvekt av særlige 
grunner for å gi dispensasjon. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, §§ 7, 74 nr 2, 93-95, jf. 
reguleringsplan for del av Aarstad – Rundevollsområdet med tilhørende regulerings-
bestemmelser. 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-065/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet søknad om tillatelse til tiltak / dispensasjon, 
sammen med merknader innkommet fra nabo, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at: 

- Søknaden om tillatelse til tiltak for terrasse foran bolighus og fasadeendring på 
bolighus avslås med den begrunnelse at tiltaket vil være i strid med plan- og 
bygningslovens § 74 nr 2 (skjønnhetshensyn). Behovet for sikkert vedlikehold av 
bolighuset anses ikke som et tilstrekkelig sterkt argument for å gi tillatelse til tiltaket.  
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- Søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon i forhold til avstand fra nabogrense 
for terrasse sør og øst for garasjen avslås med den begrunnelse at tiltaket vil være i 
strid med plan- og bygningslovens § 74 nr 2 (skjønnhetshensyn). Behovet for 
sikkert vedlikehold og behovet for å hindre regnvann å trenge inn i fyllingen ansas 
ikke som særlige grunner for å gi dispensasjon. Det foreligger ikke en overvekt av 
særlige grunner for å gi dispensasjon. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, §§ 7, 74 nr 2, 93-95, jf. 
reguleringsplan for del av Aarstad – Rundevollsområdet med tilhørende regulerings-
bestemmelser. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
066/10: Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon, trapp og bod, 
gnr. 13 bnr. 2550 - Gjert Reinertsen, Gamle Hestnesvei 63  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om tillatelse til / dispensasjon for trapp og bod, 
sammenholdt med merknader fra nabo Hans Petter Helland, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at det ikke foreligger en overvekt av særlige grunner som skulle tilsi at det kan gis 
dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70 nr 2 vedrørende avstandskrav til nabogrense.  
Søknaden om tillatelse til oppføring av trapp og bod avslås. 
 
Det gis forhåndsvarsel om at det vil bli fattet vedtak om at trappen må fjernes innen 3 
måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19, 70 nr. 2, 93-95 og §§ 113-
116. 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
SISSEL VOILÅS (AP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om tillatelse til tiltak/ dispensasjon for trapp, 
sammenholdt med merknader fra nabo Hans Petter Helland, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at det foreligger en overvekt av særlige grunner som skulle tilsi at 
det skulle gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70 nr. 2 vedr. avstandskrav til 
nabogrense for bygging av trapp.  
 
Søknaden om tillatelse til oppføring av trapp godkjennes. 
 
Som særlig grunn oppgis: 
- Trappen er hensiktsmessig for tiltakshaver og ikke til sjenanse for naboen. 
 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om tillatelse til / dispensasjon for bod, 
sammenholdt med merknader fra nabo Hans Petter Helland, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det 
skal gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70 nr. 2 vedr. avstandskrav til 
nabogrense for bygging av bod. 
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Som særlig grunn oppgis: 
- Etablering av vegg i fronten under terrassen vil gi en mye finere fasade på bygningen. 
Miljøutvalget kan ikke se noen grunner som skulle tilsi at dispensasjon ikke skal gis for 
boden. 
 
Tillatelsen gis på følgende betingelser: 

• Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
• Boden må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, 

jf. plan- og bygningslovens § 99. 
• De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke 

fra kommunen. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 7, 70 nr. 2, 93-95 og 
kap. XIX.” 

 
---- o ---- 

 
Votering: 
Voilås forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
M-066/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om tillatelse til tiltak/ dispensasjon for trapp, 
sammenholdt med merknader fra nabo Hans Petter Helland, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at det foreligger en overvekt av særlige grunner som skulle tilsi at 
det skulle gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70 nr. 2 vedr. avstandskrav til 
nabogrense for bygging av trapp.  
 
Søknaden om tillatelse til oppføring av trapp godkjennes. 
 
Som særlig grunn oppgis: 
- Trappen er hensiktsmessig for tiltakshaver og ikke til sjenanse for naboen. 
 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om tillatelse til / dispensasjon for bod, 
sammenholdt med merknader fra nabo Hans Petter Helland, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det 
skal gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70 nr. 2 vedr. avstandskrav til 
nabogrense for bygging av bod. 
  
Som særlig grunn oppgis: 
- Etablering av vegg i fronten under terrassen vil gi en mye finere fasade på bygningen. 
Miljøutvalget kan ikke se noen grunner som skulle tilsi at dispensasjon ikke skal gis for 
boden. 
 
Tillatelsen gis på følgende betingelser: 

• Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
• Boden må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, 

jf. plan- og bygningslovens § 99. 
• De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke 

fra kommunen. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 7, 70 nr. 2, 93-95 og 
kap. XIX. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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067/10: Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, 
fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med innlagt 
vann i Eigersund kommune  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget legger forslag til lokal forskrift om avløpsanlegg ut på høring. 
 
Vedtaket er fattet i medhold av forvaltningslovens §§ 16 og 17. 
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-067/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget legger forslag til lokal forskrift om avløpsanlegg ut på høring. 
 
Vedtaket er fattet i medhold av forvaltningslovens §§ 16 og 17. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
068/10: Riving av eksisterende garasje samt oppføring av ny 
garasje gnr. 8, bnr. 289 - Hans Erik Liland, Kutterveien 9. Ny 
søknad.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om riving av eksisterende garasje og oppføring 
av ny garasje på gnr. 8, bnr. 289, samt merknaden fra naboene. Argumentene som 
framføres av naboene finnes ikke tilstrekkelig tungtveiende til at søknaden kan avslås. 
Miljøutvalget innvilger søknaden om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny 
garasje på følgende betingelser: 
• Det forutsettes at eksisterende garasje rives. 
• Det vil ikke bli gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for ny garasje før 

eksisterende garasje er revet. 
• Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
• Ny garasje må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, 

jf. plan- og bygningslovens § 99. 
• De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95. 
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18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om riving av eksisterende garasje og oppføring 
av ny garasje på gnr. 8, bnr. 289, samt merknaden fra naboene. Miljøutvalget avslår 
søknaden om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje med følgende 
begrunnelse: 

- Søker har ikke tatt signaler fra miljøutvalget under befaringen den 08.09.10. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Gyas forslag (KRF + V + 
SP). 
 
M-068/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om riving av eksisterende garasje og oppføring 
av ny garasje på gnr. 8, bnr. 289, samt merknaden fra naboene. Argumentene som 
framføres av naboene finnes ikke tilstrekkelig tungtveiende til at søknaden kan avslås. 
Miljøutvalget innvilger søknaden om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny 
garasje på følgende betingelser: 
• Det forutsettes at eksisterende garasje rives. 
• Det vil ikke bli gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for ny garasje før 

eksisterende garasje er revet. 
• Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
• Ny garasje må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, 

jf. plan- og bygningslovens § 99. 
• De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
069/10: Brian Christensen - Søknad om bruksendring / vurdering av 
byggearbeid utført uten tillatelse - Gnr. 2, bnr. 73, Seksarvik  
 
Rådmannens forslag til vedtak 05.05.2010: 

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. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 113. 

 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-069/10 Vedtak: 
 

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. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
070/10: Klage på Byggesakssjefens vedtak av 07.04.10 vedrørende 
oppføring av boligblokk med 11 leiligheter samt riving av 
eksisterende bygg - Gnr. 13, bnr. 1719, Møllegaten 11  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan 
tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av 07.04.10 (sak 141/19) opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
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     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-070/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av 07.04.10 (sak 141/19) 
opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens  
§ 33. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
071/10: Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om dispensasjon 
for oppføring av tilbygg til fritidsbolig - Gnr. 22, bnr. 56, 
Sokndalsveien 917  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i 
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse grunnflate og fra plan- og 
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, men finner etter en konkret 
vurdering at det ikke kan anbefales at det gis dispensasjon som omsøkt. Dette da en ikke kan 
se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr. vilkår for å gi 
dispensasjon i plan- og bygningslovens § 19. 
 
Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig og utvidelse av terrasse avslås 
derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4, 19 og 70.2. 
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i 
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra 
plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en 
konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
 
Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, 
jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse: 
 

• Hytten blir tilrettelagt for offentlig vann- og avløp 
• Det forutsettes tilknytting til offentlig vann- og avløp før igangsettelse gis 
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Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår: 
 

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart 

hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med. 
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2. 
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter. 

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

 
---- o ---- 

 
 
Votering: 
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling (KRF). 
 
M-071/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i 
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra 
plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en 
konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
 
Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, 
jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse: 
 

• Hytten blir tilrettelagt for offentlig vann- og avløp 
• Det forutsettes tilknytting til offentlig vann- og avløp før igangsettelse gis 

 
Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår: 
 

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart 

hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med. 
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2. 
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter. 

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

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
072/10: Søknad om dispensasjon for oppføring av grillkrok med tak 
gnr. 13 bnr. 1302, Ingvald Fardal, Kjeld Bugges gate 2  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deler av 
Egersund sentrum og finner, jamfør plan- og bygningslovens § 7, at det ikke foreligger en 
overvekt av særlig grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel § 1 i Reguleringsplan for deler av Egersund sentrum.  
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18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
 
ROALD EIE (FRP) foreslo:     ----0---- 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deler av 
Egersund sentrum og finner, jamfør plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en 
overvekt av særlig grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan.  
 
Dette med følgende grunner: 
 -  Mer hensiktsmessig løsning 
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.  
 
Vedtaket må forelegges Rogaland Fylkeskommune for uttale.” 

 
 Trukket før votering. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-072/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deler av 
Egersund sentrum og finner, jamfør plan- og bygningslovens § 7, at det ikke foreligger 
en overvekt av særlig grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel § 1 i Reguleringsplan for deler av Egersund sentrum.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
073/10: Klage på byggesakssjefens vedtak- ny behandling - Tilbygg 
bolig, garasje gnr. 7 bnr. 616, Tore Spangen, Vadlåsveien 24  
  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
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.  
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18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-073/10 Vedtak: 
 

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.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
074/10: Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 
bnr. 105, Kjell Molven, Maurholen  
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområdet 
på Maurholen jamfør § 7. og finner at det ikke foreligger særlige grunner som tilsier at det 
kan gis dispensasjon for utvidelse av fritidsbolig på eiendom gnr. 5 bnr. 105. Søknad avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Maurholen og plan- og bygningslovens 
(1985) §31(virkninger av reguleringsplan)  
 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Maurholen jamfør §7. og finner at det foreligger særlige grunner som tilsier at det kan gis 
dispensasjon for utvidelse av fritidsbolig og tilkobling til offentlig vann og avløp på 
eiendom gnr. 5 bnr. 105. Dette med følgende grunner: 

- Tilbygget er av mindre karakter  
- Tiltaket gir en god løsning for tiltakshaver 
- Tilbygg er tilpasset utforming til eksisterende fritidsbolig. 

 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
- Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.  
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- 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 må søkes om tilkobling til offentlig vann og avløp i eget skjema med 
ansvarsrett for rørleggerarbeid.  

- De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke 
fra kommunen. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.” 

 
 Trukket før votering. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-074/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 
hytteområdet på Maurholen jamfør § 7. og finner at det ikke foreligger særlige grunner 
som tilsier at det kan gis dispensasjon for utvidelse av fritidsbolig på eiendom gnr. 5 bnr. 
105. Søknad avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Maurholen og plan- og 
bygningslovens (1985) §31(virkninger av reguleringsplan)  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
075/10: Referatsaker til miljøutvalgets møte 18.05.10  
 
Referatsaker som legges frem for utvalget 03.05.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/11892 N 27.04.2010 Karl Johan Olsen Reguleringsendring gnr. 60 
bnr. 43 - Marren Øst 

2 10/11365 U 23.04.2010 SI.Bygg AS 

Tillatelse til tiltak/ 
dispensasjon - 
Rammetillatelse - Enebolig - 
gnr. 60 bnr. 686 - 
Terneveien 13 

3 10/9871 I 18.03.2010 Miljøverndepartement
et 

Orientering om 
Naturmangfoldåret 2010 

4 10/12483 X 03.05.2010  Byggesakssjefen delegert 
12.04. - 03.05.10 

 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

• Nytt dokument i saken: 
-  Skriv fra Statens Vegvesen, region sør, 4808 Arendal, datert 09.04.10, vedr. 
konseptutvalgutredning E39 Søgne – Ålgård. Oppstart. (jnr.:10/11461) 
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     ----0---- 
ARNE STAPNES (H) orienterte om at han er valgt inn som vara for kommunen for  
konseptutvalgutredningen. 
 
     ----0---- 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
M-075/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
076/10: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 18.05.10  
 
Spørsmål/orienteringer i møtet 18.05.10: 
 
 
18.05.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
40/10: 

SISSEL VOILÅS (AP) viste til tidligere sak (sak 55/10 – Forslag til reguleringsendring – 
Terlandsstykket og adkomstveg) som ble behandlet i dagens møte og stilte spørsmål om 
det var mulig å se på trafikkforholdene i området. På bakgrunn av dette ble følgende 
foreslått: 
 ”Oversendelsesforslag. 
  Andre forhold: 

I forbindelse med trafikksikkerhetsplan (viser til sak 55/10 – Forslag til 
reguleringsendring – Terlandsstykket og adkomstveg), ber man 
administrasjonen vurdere trafikkforholdene 
Rundevollsveien/Årstadgaten/Skarpabrådet, og eventuelt foreslå tiltak.” 

 
  Votering: 
  Voilås forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
41/10: 

SØLVI EGE (KRF) stilte spørsmål om tilbakebetaling av saksbehandlingsgebyrer fra 
kommunen, og ønsket en redegjøring for dette. 
 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at når saksbehandlingsfristen (som er på 12 uker) 
overskrides, tilbakebetales allerede innbetalte gebyrer. 

 
 
42/10: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) tok opp situasjonen med lang saksbehandlingstid i 
kommunen. I forrige møte ble det opplyst om at behandling av saker var på ca. 12 
måneder, nå har dette økt til 14 måneder. 
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43/10: 

TOR OLAV GYA (SP) hadde fått tilbakemelding fra en tiltakshaver på Helleland som 
stilte seg undrende til at en må søke om rivetillatelse og utslippstillatelse hver for seg. Er 
det slik det fungerer? 
 
BYGGESAKSSJFEN orienterte om at søknader om rivetillatelse og utslippstillatelse kan 
behandles under ett, men da må søknaden være helt komplett. 
 

 
44/10: 

TOR OLAV GYA (SP) hadde fått henvendelse fra noen beboere i leilighetene bak 
Spinneriet om de kunne rydde busker, trær og kratt som vokser opp langs elven.  
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at her må fagfolk vurdere om dette arbeidet kan 
gjennomføres. 

 
 
45/10: 

THERESE NYBO (FRP) hadde fått henvendelse fra et par som bor midt i byen om at det 
er mye støy i morgentimene når sopebilen rydder i helgene. Er dette noe som må gjøres 
så tidlig? 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at dette er en jobb som bør utføres før folk går sine 
morgenturer, og det er også en fordel at sopebilen er på plass før bilene parkerer på 
torvet og omegn. Dette gjøres for å holde byen renest mulig. 
 

 
46/10: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til tidligere spørsmål og orienteringer som er tatt opp, 
disse må ikke glemmes. Gjelder spesielt sak 31/10 (i forrige møte) ang. 
reguleringsbestemmelser på Tuå på Hellvik. 

 
 

PLANSJEFEN orienterte om saken, og sa at han hadde startet arbeidet med å se på 
reguleringsbestemmelsene. (Må også se det litt i sammenheng med utbyggingen av 
barnehagen som også ligger i dette området.) 
 
 

47/10: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om en fradeling av hytte på Mastrasanden 
(på Hellvik) må meldes inn i kommuneplanen. 
 
PLANSJEFEN svarte at dette høres ut som om det er en reguleringsendring (fortetting). 

 
 
48/10: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om det bør lages en helhetlig plan for 
uteservering i Egersund. Det er mange som søker om å servere ute, så en bør ha en 
standard å forholde seg til.  
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at han vil notere dette og se på saken. 
 
Medlemmene viste til at dette er en viktig sak, og Nygård foreslo følgende: 

”Miljøutvalget ber om at det utarbeides retningslinjer for utforming av areal for 
uteservering i Egersund.” 
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  Votering: 
  Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
49/10: 

ARNE STAPNES (H) orienterte om at det nå er avholdt siste møte i prosessen vedr. 
Feyer Hotell. Tiltakshaver har fått innspill som de vil prøve å legge frem i en søknad før 
sommerferien 2010.  
Hotellet er nå trukket helt opp mot parkeringsplassen ved Perrongen. 

 
 
50/10: 

ARNE STAPNES (H) tok opp situasjonen med sykkelsti på Vadlåsen på Eigerøy. Denne 
sykkelstien etterlyses av beboerne. Er dette noe som kan gjøres på dugnad? 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om at det ikke er regulert inn noen sykkelsti her, 
og det er heller ikke avsatt midler til prosjektet. 

 
 
 
 
M-076/10 Vedtak: 
 
  Trafikkforhold Rundevollsveien/Årstadgaten/Skarpabrådet 
 

 Oversendelsesforslag. 
   

Andre forhold: 
I forbindelse med trafikksikkerhetsplan (viser til sak 55/10 – Forslag til 
reguleringsendring – Terlandsstykket og adkomstveg), ber man administrasjonen 
vurdere trafikkforholdene Rundevollsveien/Årstadgaten/Skarpabrådet, og 
eventuelt foreslå tiltak. 
 
 
 
Uteservering i Egersund 
 
Miljøutvalget ber om at det utarbeides retningslinjer for utforming av areal for 
uteservering i Egersund 

 
 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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