
EIGERSUND KOMMUNE
Miljøutvalget

Utvalg: Miljoutvalget
Møtedato: 15.06.2010 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt-fra: 12:00 Tidspunkt-til: 16:10
Sak — fra I til: 077/10 - 092/10

Følgende medlemmer møtte:
H - Stapnes, Arne (Utvatgsleder) AP - Vollås, Sissel (Nestleder)
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem) AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem)
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem) FRP- Roald Eie (Medlem)
SP — Gya, Tor Olav KrF - Ege, Sølvi (Medlem)

Følgende medlemmer hadde fortalt:
FRP — Nybo, Therese (Medlem) AP — Loyning, Tove Helen (Medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:
FRP — Bjellås, Tommy (varamedlem) AP- Ege, Anders (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonenlandre møtte:
Miljø- og driftssjef Arild D. Rolfsen, plansjef Dag Kjetil Tonheim, byggesaksbehandler Tom Grøsfjell,
fagleder natur og friluftsliv Jone Chr. Omdal, vann- og avløpssjef Magne Torgersen, rådmann Karl
Johan Olsen og personalsjef Kristin Bø Haugeland.

Merknader til møtet:
• Det ble foretatt befaring i sakene 84/10, 85/10 og 87/10 fra kl. 10.30.
• Tommy Bjellås (FRP) deltok ikke på befaringen.
• Kjell Vidar Nygård (H) forlot møtet kl.13.15 (da var kun sak 78/10, 84/10, 85/10, 87/10,

79/10, 77/10 og 80/10 behandlet).
• Fagleder natur og friluftsliv Jone Chr. Omdal viste bilder fra kommunale friluftsprosjekter

og universell utforming av disse (Skadbergsanden, Litlesanden, Gyarhavn,
Skadbergvågen, Eigerøy fyr m.m) fra kl.15.20 til 15.40.

• Rådmann Karl Johan Olsen og personalsjef Kristen Bø Haugeland orienterte om sak i
lukket møte, jfr. kl § 30, nr.3 ved møtets slutt.

Arne Stapnes
Utvalgeder

6.
Randi S. Haug ad.
Utvalossekretær



Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer:

Saks liste:

Arbeiderpartiet
Nestleder Sissel Vollås
Tove Helen Løyning
Bjørn Reidar Berentsen

Fremskrittspartiet
Roald Eie
Therese Nybo

Høyre
Leder Arne Stapnes
Astrid Hetland Robertson
Kjell Vidar Nygård

Kristelig Folkeparti
Sølvi Ege

Senterpartiet
Tor Olav Gya

Venstre
Brit L. Kvassheim

----0----

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

Varamedlemmer
I Tommy Bjellås
2 Per Hovland
3 Gunn Elin Hestetun
4 Terje Svanes

Varamedlemmer
I Bjørn Carlsen
2 Liv Tone øiumshaugen
3 Sem Johne Hadland
4 Aud Eli Ege Tønnesen
5 Henry øglend

Varamedlemmer
I Bjørn Arild Omdal
2 Bente Skåra Gunvaldsen
3 Oddvar Tengesdal

Varamedlemmer
I Ruth Evy Berglyd
2 BerntKoldal
3 Marit Undheim

Varamedlemmer
I øyvind Misje
2 Kenneth Andersen
3 Heidi Blitzner

Sak nr. Sakstittel L

077/10
Gebyrer etter ny plan og bygningsloven for plan og byggesak §33-1 og
32-8

078/10
Reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 1 Hellvik - boligformål ny 2
gangsbehandling

079/10
Uttale til utslippssoknad - etablering av avfallsbehandlingsanlegg på
Kaupanes (Holevik)

080/10
Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 498 m.fL, Kalhammervn. - bolighus
med 3 boenheter

081/10 Bompenger i Dalane - plassering av bomstasjoner, takster mv.
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082/10 Om arbeidet med universell uttorming i Eigersund kommune

083/10 Godkjenning av protokoll fra miljoutvalgets møte 18.05.10

084/10
Forespørsel om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - utbygging av
leiligheter - Høgevollsveien 34

085/10
Forespørsel om reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i
Hafsoyveien 51

086/10 Mindre reguleringsendring for småbåthavn-gnr 60 bnr 1 6-Hellvik

087/10 Mindre reguleringsendring for gnr. 21 bnr. 10 og 53 - Svånes

088/10
Delegasjon etter ny plan og bygningslov - delegering av myndighet i
dispensasjonssaker til rådmannen

089/10
Klage på miljøutvalgets vedtak om pålegg om fjerning av masse i
Gaulegsviken - Lygre - gnr. 13 bnr. 239

090/10
Prinsippavgjørelse vedrørende innføring av vannmålere Eigersund
kommune

091/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 15.06.10

092/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 15.06.10
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077110: Gebyrer etter ny plan og bygningsloven for plan og
byggesak §33-1 og 32-8

Rådmannens forslag til vedtak 02.06.2010:
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Nytt gebyrregulativ for saker etter lov 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) blir vedtatt med virkning fra 01.07.10,

Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygningsloven § 32-8 og 33-1, jf. Forskrift om
byggesak (byggesaksforskriften) § 16, jf. Lov 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII.

15.06.2010 Miljeutvalget

Møtebehandl ing:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-077110 Vedtak:

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret:

Nytt gebyrregulativ for saker etter lov 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) blir vedtatt med virkning fra 01.07.10,

Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygningsloven § 32-8 og 33-1, jf Forskrift om
byggesak (byggesaksforskriften) § 16, jf Lov 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII.

Vedtaket er enstemmig.

078/10: Reguleringsplan for gnr. 60 bnr. I Hellvik - boligformål ny 2
gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 02.06.2010:
Miljoutvalget 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.

2. Det vises en utvidelse av kjørebanen til 5,0 m asfaltert bredde (møteplass) på en om
lag 25 m lang strekning i sving på 60/18.

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

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

4. § 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 gjenoppfores 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.”

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

6. Rekkefolgekrav - Utvidelse av kjørebanen til 5,0 m asfaltert bredde (møteplass) på en
om lag 25 m lang strekning i sving på 60/18 skal etableres samtidig med
opparbeiding av intern adkomstveg i boligfeltet.

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

15.06.2010 Miljeutvalget

Møtebehandling:

Voteri ng:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-078l1 0 Vedtak:

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsplan for boligområde gnr. 60 bnr. I - Helivik med kart og
bestemmelser dater 28.10.09 blir vedtat med følgende endring i:
Kart:

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

2. Det vises en utvidelse av kjørebanen til 5,0 m asfaltert bredde (møteplass) på en
om lag 25 m lang strekning i sving på 60/18.

Bestemmelser
3. 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.”

4. § 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.”

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

6. Rekkefølgekrav - Utvidelse av kjørebanen til 5,0 m asfaltert bredde (møteplass)
på en om lag 25 m lang strekning i sving på 60/18 skal etableres samtidig med
opparbeiding av intern adkomstveg i boligfeltet.

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

079110: Uttale til utslippssoknad - etablering av
avfallsbehandlingsanlegg på Kaupanes (Holevik)

Rådmannens forslag til vedtak 01 .06.2010:
Eigersund kommune har vurdert saken, og utifra foreliggende og kjente opplysninger finner
Eigersund kommune å kunne gi sin tilslutning til at det blir gitt utslippstillatelse til
avfallsbehandlingsanlegg på Kaupanes på vilkår av at fylkesmannen som
forurensningsmyndighet spesielt vurderer følgende forhold i sin behandling av saken:

1. Måleprogrammet bor ha en hyppighet jfr. det en for eksempel har for kommunens
kloakkrenseanlegg eller Svåheia ved at det må gjennomføres prøvetaking i forhold til
utslipp til luft og vann en eller to ganger i måneden.

2. Det bør tas sedimentprøver i aktuelle resipient for tiltaket startes opp, slik at en har
en referanse ved senere oppfølging i forhold til måleprogram.

3. Det bor bli stilt krav om oppfolgende støymålingsprogram når anlegget er satt i drift
og avbøtende tiltak må ev. skisseres/gjennomfores samt redegjores for avbøtende
tiltak knyttet til bolig som ligger i rød sone jfr. støy.

4. Det bor bli stilt krav om at anlegget for overvann dimensjoneres for å ta av de
nedborsmengder som kan forventes i fremtiden.

5. Det bør bli stilt krav om en nærmere redegjørelse for konsekvensene (ROS) av de
skisserte hendelsene i risikoanalysen, særlig de som har konsekvensnivå farlig til
katastrofalt i kombinasjon med sannsynlig til meget sannsynlig.

15.06.2010 Miljøutvalget

Motebehandl ing:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (KRF).

M-079l10 Vedtak:

Miljeutvalget innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune har vurdert saken, og utifra foreliggende og kjente opplysninger
finner Eigersund kommune å kunne gi sin tilslutning til at det blir gitt utslippstillatelse til
avfallsbehandlingsanlegg på Kaupanes på vilkår av at fylkesmannen som
forurensningsmyndighet spesielt vurderer følgende forhold i sin behandling av saken:

1. Måleprogrammet bør ha en hyppighet jfr. det en for eksempel har for
kommunens kloakkrenseanlegg eller Svåheia ved at det må gjennomføres
prøvetaking i forhold til utslipp til luft og vann en eller to ganger i måneden.

2. Det bør tas sedimentprøver i aktuelle resipient før tiltaket startes opp, slik at en
har en referanse ved senere oppfølging i forhold til måleprogram.

3. Det bør bli stilt krav om oppfølgende støymålingsprogram når anlegget er satt i
drift og avbøtende tiltak må ev. skisseres/gjennomføres samt redegjøres for
avbøtende tiltak knyttet til bolig som ligger i rød sone jfr. støy.

4. Det bør bli stilt krav om at anlegget for overvann dimensjoneres for å ta av de
nedbørsmengder som kan forventes i fremtiden.

5. Det bør bli stilt krav om en nærmere redegjørelse for konsekvensene (ROS) av
de skisserte hendelsene i risikoanalysen, særlig de som har konsekvensnivå
farlig til katastrofalt i kombinasjon med sannsynlig til meget sannsynlig.
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Vedtatt med 10 mot 1 stemme.

080110: Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 498 m.fI., Kalhammervn. -

bolighus med 3 boenheter

Rådmannens forslag til vedtak 03.06.2010:
Miljoutvalget innstiller til kommunestyret:
Forslag til reguleringsendring for boligområde gnr. 46 bnr. 498 mfl. Kalhammerveien med
kart og bestemmelser dater 20.01 .2010 blir vedtatt som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

15.06.2010 Miljeutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-08011 0 Vedtak:

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for boligområde gnr. 46 bnr. 498 mfl. Kalhammerveien
med kart og bestemmelser dater 20.01.2010 blir vedtatt som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

Vedtaket er enstemmig.

081110: Bompenger i Dalane - plassering av bomstasjoner, takster
m.v.

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2010:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Egersund kommune gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til bompengeordning med
følgende plassering av bomstasjonene:

a. Fv44 vest for Hellvik, jfr. kart (vedlegg 1)
b. Fv44 i Egersund sentrum, jfr. kart (vedlegg 2
c. Rv502 til Eigerøy, jfr. kart (vedlegg 2)

2. Nyeveien / Krossmoveien
Det etableres bomstasjon på Nyeveien (Hestvad bro) for å hindre gjennomkjøring
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3. Følgende bomtakster vedtas:

1. Fv44 nord:
40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med
standard retningslinjer for bompengeprosjekter.

2. Fv44 Egersund sentrum og Rv502 til Eigerøy:
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med
standard retningslinjer for bom pengeprosjekter.

3. Nyeveien
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med
standard retningslinjer for bompengeprosjekter.

4. I tillegg skal gjelde “timesregel” og maksimaltak på 75 passeringer pr. måned.

4. Bompengeperioden settes til 15 år.

5. Investeringsmidlene skal benyttes i tråd med tidligere prioriteringer i handlingsplanen for
Dalanepakken vedtatt av fylkestinget i Rogaland 17.02. 2009 med de justeringer som er
beskrevet i saksforelegget.

6. Kommunen bevilger samtidig kr. 75.000,- til akskjekapital i bompengeselskap for
bompengeordning for de 3 byggeklossene. Det forutsettes at andre aktuelle parter gjør
tilsvarende og en ber fylkeskommunen ta initiativ til å få opprettet selskapet samt sende
endelig bompengesøknad.

7. Det anmodes Staten om å prioritere behandling / framdrift av den statlige delen av
“Dalanepakken” på E39.

8. Fv44 sør:

Eigersund kommune stiller seg positiv til foreslått plassering og foreslåtte bomtakster
med 40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med
standard retningslinjer for bom pengeprosjekter.

20.05.2010 Formannskapet

Motebehand li ng:

KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak:
“Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen
for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund
kommune blir finansiert av bompenger.”

LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:
1. “Punkt i b endres slik:

b. Fv44 i Egersund sentrum flyttes til område Jernbanebru over Lundeåne i
sentrum.

2. Punkt 2 endres slik:
Det etableres bomstasjon på Damsgård bro for å hindre gjennomkjøring.
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Votering:
Pettersens forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens forslag med unntak av punkt i

b og punkt 2. (H + KrF)
Egaas forslag kom dermed ikke til votering.

FS-057110 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen
for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund
kommune blir finansiert av bompenger.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

09.06.2010 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo:

“Felles brukerutvalg stotter Knut Pettersens forslag i formannskapet som lyder:

Eigersund kommune vil understreke behovet for veilosninger som vist i
Fylkesdelplanen for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at
fylkesveier i Eigersund kommune blir finansiert av bompenger.”

Votering:
Schneidereits forslag vedtatt med 7 stemmer mot i stemme for rådmannens innstilling (Edmund
Iversen, KRF).

BRU-029110 Vedtak:

Felles brukerutvalg støtter Knut Pettersens forslag i formannskapet som lyder:

Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen
for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund
kommune blir finansiert av bompenger.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

15.06.2010 Miljoutvalget

Møtebehandling:
Nye dokumenter i saken:
Vedtak fra felles brukerutvalgs møte 09.062010.

----0----
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ARNE STAPNES (H) foreslo:
1. Egersund kommune gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til bompengeordning med

følgende plassering av bomstasjonene:

a. Fv44 vest for Heilvik, jfr. kart (vedlegg 1)
b. Fv44 i Egersund sentrum flyttes til område Jernbanebru over Lundeåne i

sentrum
c. Rv502 til Eigerøy, jfr. kart (vedlegg 2)

2. Nyeveien / Krossmoveien
Det etableres bomstasjon på Damsgård bro for å hindre gjennomkjøring.

3. Følgende bomtakster vedtas:

5. Fv44 nord:
40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med
standard retningslinjer for bompengeprosjekter.

6. Fv44 Egersund sentrum og Rv502 til Eigerøy:
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med
standard retningslinjer for bompengeprosjekter.

7. Nyeveien
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med
standard retningslinjer for bompengeprosjekter.

8. I tillegg skal gjelde “timesregel” og maksimaltak på 75 passeringer pr. måned.

4. Bom pengeperioden settes til 15 år.

5. Investeringsmidlene skal benyttes i tråd med tidligere prioriteringer i handlingsplanen for
Dalanepakken vedtatt av fylkestinget i Rogaland 17.02. 2009 med de justeringer som er
beskrevet i sakstorelegget.

6. Kommunen bevilger samtidig kr. 75.000,- til akskjekapital i bompengeselskap for
bompengeordning for de 3 byggeklossene. Det forutsettes at andre aktuelle parter gjør
tilsvarende og en ber fylkeskommunen ta initiativ til å få opprettet selskapet samt sende
endelig bompengesøknad.

7. Det anmodes Staten om å prioritere behandling / framdrift av den statlige delen av
“Dalanepakken” på E39.

8. Fv44 sør:

Eigersund kommune stiller seg positiv til foreslått plassering og foreslåtte bomtakster
med 40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med
standard retningslinjer for bompengeprosjekter.

----0----

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
“Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen
for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund
kommune blir finansiert av bompenger.”
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TOR OLAV GYA (SP) foreslo slike tilleggspunkt:
1. “Kostnader og inntekter for fylkesdelplan for areeal og transport i Dalane må

vurderest på ny. Dette fordi det eneste prosjektet som er grovkalkulert i verste fall
har en kostnadsoverskridelse på nesten 100 % eller 230 mill.

2. Foreslått bomplasering på E39 må flyttes til Storsheia. Dersom bommen
plasseres på Eigestad, vil en flytte en stor del av sørgående person- og
tungtrafikk til fylkesveien mellom Fjermedal og Tengs. Det vil ikke være ønskelig
med en slik trafikkbelastning på denne veien. Ved å flytte bomstasjonen til
Storsheia vil en slippe dette.

3. Foreslåtte bomplasering på R44 mot Sokndal bør flyttes nær Hauge sentrum.
Det er ulogisk at en bomstasjon på Avendal skal kreve inn penger for utvedringer
på strekket mellom Hauge og Ana Sira.”

Votering:
Gyas forslag vedtatt med 8 stemmer mot 2 stemmer for Stapnes forslag (H).
Gyas forslag punkt i falt med 8 stemmer mot 2 stemmer for (SP + V)
Gyas forslag punkt 2 falt med 7 stemmer mot 3 stemmer for (SP + V + KRF)
Gyas forslag punkt 3 falt med 8 stemmer mot 2 stemmer for (SP + V)

M-081110 Vedtak:

Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen

for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund
kommune blir finansiert av bompenger

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

082/10: Om arbeidet med universell utforming i Eigersund
kommune

Rådmannens forslag til vedtak 19.05.2010:
1. Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering.

01.06.2010 Helse- og omsorgsutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

HO-015110 Vedtak:

Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.
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09.06.2010 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

BRU-03011 0 Vedtak:

Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget

Møtebehand li ng:

Nye dokumenter i saken: Vedtak fra Helse- og omsorgsutvalgets møte i .6.2010.
----0----

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

KUO-02211 0 Vedtak:

Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

15.06.2010 Miljøutvalget

M øtebehand li ng:
• Nye dokumenter i saken:

Vedtak fra felles brukerutvalgs møte 09.06.2010.
----0----

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

M-082110 Vedtak:

Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.
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083110: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 18.05.10

Forslag til vedtak 28.05.2010:

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 18.05.10 godkjennes.

15.06.2010 Miljeutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

M-083110 Vedtak:

Protokoll fra miliøutvalgets møte den 18.05.10 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

084110: Forespørsel om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 -

utbygging av leiligheter - Høgevollsveien 34

Rådmannens forslag til vedtak 07.04.2010:
Miljøutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til detaljregulering for del av plan 1-2 —

Havsø med inntil 3 boenheter på gnr 46 bnr 768 med følgende premisser:
1. Planområdet skal omfatte kryssområdet i front, med hensikt å få en utforming som

ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet.
2. Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der terrenginngrep

skal skje så skånsomt som mulig dvs, at ny bebyggelse skal innrette seg etter
terrengets høydelinjer.

3. Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.
4. Parkering samt oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på egen

eiendom.
5. Avkjørsel samordnes med eksisterende avkjørsel til Høgevollsveien 32B mfl.
6. Forholdende som står nevnt under “Begreper og kvalitetskrav i forhold til fortetting og

planbeskrivelse” i saksutredningen må ivaretas i reguleringsplanen”.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4.

15.06.2010 Miljeutvalget

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo:

“l.avsnitt i rådmannens innstilling endres slik:
Miljoutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til detaljregulering for del av plan
1-2 — Havsø med inntil 4 boenheter på gnr 46 bnr 768 med
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Votering:
Anders Eges forslag 1. avsnitt enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling
i .avsnitt.
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt.

M-084110 Vedtak:

Miøutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til detaregulering for del av plan 1-2 —

Havsø med inntil 4 boenheterpå gnr 46 bnr 768 med følgende premisser:
1. Planområdet skal omfatte kryssområdet i front, med hensikt å få en utforming som

ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet.
2. Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der

terrenginngrep skal skje så skånsomt som mulig dvs, at ny bebyggelse skal
innrette seg etter terrengets høydelinjer.

3. Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.
4. Parkering samt oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på egen

eiendom.
5. Avkjørsel samordnes med eksisterende avkjørsel til Høgevolisveien 32B mfl.
6. Forholdende som står nevnt under “Begreper og kvalitetskrav i forhold til fortetting

og planbeskrivelse” i saksutredningen må ivaretas i reguleringsplanen”.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningslovenjf § 12-4.

Vedtaket er enstemmig.

085110: Forespørsel om reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 -

ny bolig i Hafsøyveien 51

Rådmannens forslag til vedtak 01.06.2010:
Miljeutvalget fraråder at det utarbeides et forslag til detaljregulering for del av plan 1-2 —

Havsø jfr. gnr./bnr 46/1 94, 46/278 og 46/ 283.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4.

15.06.2010 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-085l10 Vedtak:

Miliøutvalget fraråder at det utarbeides et forslag til detaregulering for del av plan 1-2 —

Havsø jfr. gnr./bnr 46/194, 46/278 og 46/ 283.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningslovenjf § 12-4.

Vedtaket er enstemmig.
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086110: Mindre reguleringsendring for småbåthavn-gnr 60 bnr 16-
Helivik

Rådmannens forslag til vedtak 02.06.2010:
Miljøutvalget vedtar mindre reguleringsendring for småbåthavn - gnr 60 bnr 16 - Heilvik som
omsøkt. Endringen medfører mindre justering av formålslinjen mellom offentlig friområde i sjø-
og vassdrag og spesialområde privat småbåtanlegg (sjø) som vist på plankart datert 15.06.10.

Vedtaket er fattet i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 jf. § 12-4.

15.06.2010 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-086/10 Vedtak:

Miliøutvalget vedtar mindre reguleringsendring for småbåthavn - gnr 60 bnr 16- Heilvik
som omsøkt. Endringen medfører mindre justering av formå!slinjen mellom offentlig
friområde i sjø- og vassdrag og spesialområde privat småbåtanlegg (sjø) som vist på
plankart datert 15.06.10.

Vedtaket er fattet i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008
jf § 12-4.

Vedtaket er enstemmig.

087/10: Mindre reguleringsendring for gnr. 21 bnr. 10 og 53 - Svånes

Rådmannens forslag til vedtak 01 .06.2010:
Miljøutvalget vedtar mindre endring av reguleringsplan for gnr. 21 bnr. 10 og 53-Svånes hvor
§ 7 i reguleringsbestemmelsen endres til at det tillates installering av vannklosett for 10 hytter
innenfor planområdet. Forutsetning for endringen er som følgende:
- Forurensningsloven og kommunens lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og

fritidsboliger som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett etterfølges.
- Det stilles nytt krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal velges en avløpsløsning som

genererer minst mulig lukt i forhold til omgivelsene.
- Plankartet blir justert i forhold til tidligere vedtak vedrørende justerte tomtegrenser.
- Alle kostnader som følge av endringen og omlegging av vann- og avløpssystem må dekkes

av hytteeierne selv.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven av 27.06.08 § 12-14.
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15.06.2010 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-087110 Vedtak:

MiUøutvalget vedtar mindre endring av reguleringsplan for gnr. 21 bnr 10 og 53-Svånes
hvor 7 i reguleringsbestemmelsen endres til at det tillates installering av vannklosett for
10 hytter innenfor planområdet. Forutsetning for endringen er som følgende:
- Forurensningsloven og kommunens lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra

boliger og fritidsboliger som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett etterfølges.
- Det stilles nytt krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal velges en

avløpsiøsning som genererer minst mulig lukt i forhold til omgivelsene.
- Plankartet blirjustert i forhold til tidligere vedtak vedrørende justerte tomtegrenser.
- Alle kostnader som følge av endringen og omlegging av vann- og avløpssystem må

dekkes av hytteeierne selv.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven av 27.06.08 § 12-14.

Vedtaket er enstemmig.

088110: Delegasjon etter ny plan og bygningslov - delegering av
myndighet i dispensasjonssaker til rådmannen

Rådmannens forslag til vedtak 01.06.2010:
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht. Plan-
og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til
01 .07.2011.

2. Saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå
dispensasjonssaker. Klagesaker behandles av miljøutvalget.

3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1.

15.06.2010 Miljeutvalget

Møtebehandling:
ARNE STAPNES (H) foreslo:

“Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht. Plan-
og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.
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2. Saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå
dispensasjonssaker. Klagesaker behandles av miljøutvalget.

3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 2 stemmer for Stapnes forslag (H).

M-088110 Vedtak:

Miøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til
01.07.2011.

2. Saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå
dispensasjonssaker. Klagesaker behandles av miUøutvalget.

3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1.

Vedtaket er enstemmig.

089110: Klage på miljøutvalgets vedtak om pålegg om fjerning av
masse i Gaulegsviken - Lygre - gnr. 13 bnr. 239

Rådmannens forslag til vedtak 31 .05.2010:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen har fremkommet nye momenter som tilsier at klagen
kan tas til følge. Miljoutvalgets vedtak i sak M-033/1 0 opprettholdes derfor og klagen ikke til
følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33, jamfør plan- og bygningslovens
§ 15.

15.06.2010 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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M-089l10 Vedtak:

MiUøutvalget kan ikke se at det i klagen har fremkommet nye momenter som tilsier at
klagen kan tas til følge. Miøutvalgets vedtak i sak M-033/1O opprettholdes derfor og
klagen ikke til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33, jamfør plan- og
bygningslovens § 15.

Vedtaket er enstemmig.

090110: Prinsippavgjørelse vedrørende innføring av vannmålere
Eigersund kommune

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2010:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. For gebyrberegningen knyttet opp mot vann- og avløp legges det til grunn følgende

prinsipp:
a. For alle abonnementer skal en ha et fast abonnementsgebyr og et variabelt

gebyr knyttet opp mot forbruk av vann og avlop.
b. Abonnementsgebyret fastsettes etter den rørdimensjonen som en nytter.
c. På nye bygg skal det installeres vannmålere.
d. Næringsbygg (både nye og eksisterende) skal ha installert vannmålere.
e. Det innføres standardiserte vannmålere i Eigersund kommune hvor

vannsektoren avgjør hvilke typer som skal nyttes.
f. På eksisterende boligbygg og hytter (begge for privat personer) er det frivillig

om en anskafter og installerer vannmå)er.
g. For abonnementer som ikke må installere vannmåler beregnes/stipuleres

antatt vannforbruk.
2. Det fremmes egen sak om ny vann- og avlopsforskrift.
3. Det fremmes egen sak om hvordan organisering om innføring og mottak av

vannmåler skal være. Herunder hvilke dataløsninger en vil trenge knyttet opp mot
registrering og mottak.

15.06.2010 Miljeutvalget

Møtebehandling:
BRIT KVASSHEIM (V) og ARNE STAPNES (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag V+H):

1. “For gebyrberegningen knyttet opp mot vann- og avlop legges det til grunn følgende
prinsipp:

a. For alle abonnementer skal en ha et fast abonnementsgebyr og et variabelt
gebyr knyttet opp mot forbruk av vann og avlop.

b. Abonnementsgebyret fastsettes etter den rørdimensjonen som en nytter.
c. På nye bygg skal det installeres vannmålere.
d. Næringsbygg (både nye og eksisterende) skal ha installert vannmålere.
e. Det innføres standardiserte vannmålere i Eigersund kommune hvor

vannsektoren avgjør hvilke typer som skal nyttes.
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f. På eksisterende øvrige bygg er det frivillig om en anskaffer og installerer
vann måler.

g. For abonnementer som ikke må installere vannmåler beregnes/stipuleres antatt
vannforbruk.

2. Det fremmes egen sak om ny vann- og avløpsforskrift.
3. Det fremmes egen sak om hvordan organisering om innføring og mottak av vannmåler

skal være. Herunder hvilke dataløsninger en vil trenge knyttet opp mot registrering og
mottak.”

----0---

TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo:
1. “For gebyrberegningen knyttet opp mot vann- og avløp legges det til grunn følgende

prinsipp:
a. For alle abonnementer skal en ha et fast abonnementsgebyr og et variabelt

gebyr knyttet opp mot forbruk av vann og avløp.
b. Abonnementsgebyret fastsettes etter den rørdimensjonen som en nytter.
c. Næringsbygg (både nye og eksisterende) skal ha installert vannmå)ere.
d. Det innføres standardiserte vannmålere i Eigersund kommune hvor

vannsektoren avgjør hvilke typer som skal nyttes.
e. På både nye og eksisterende øvrige bygg er det frivillig om en anskaffer og

installerer vannmåler.
f. For abonnementer som ikke må installere vannmåler beregnes/stipuleres antatt

vannforbruk.
2. Det fremmes egen sak om ny vann- og avløpsforskrift.
3. Det fremmes egen sak om hvordan organisering om innføring og mottak av vannmåler

skal være. Herunder hvilke dataløsninger en vil trenge knyttet opp mot registrering og
mottak.”

Votering:
Kvassheim og Stapnes fellesforslag vedtatt med 6 stemmer (leders dobbeltstemme) mot 5
stemmer for Bjellås forslag (FRP + AP).

M-090110 Vedtak:

1. For gebyrberegningen knyttet opp mot vann- og avløp legges det til grunn følgende
prinsipp:

a. For alle abonnementer skal en ha et fast abonnementsgebyr og et variabelt
gebyr knyttet opp mot forbruk av vann og avløp.

b. Abonnementsgebyret fastsettes etter den rørdimensjonen som en nytter.
c. På nye bygg skal det installeres vannmålere.
d. Næringsbygg (både nye og eksisterende) skal ha installert vannmålere.
e. Det innføres standardiserte vannmålere i Eigersund kommune hvor

vannsektoren avgjør hvilke typer som skal nyttes.
f På eksisterende øvrige bygg er det frivillig om en anskaffer og installerer

vannmåler.
g. For abonnementer som ikke må installere vannmåler beregneslstipuleres

antatt vannforbruk.
2. Det fremmes egen sak om ny vann- og avløpsforskrift.
3. Det fremmes egen sak om hvordan organisering om innføring og mottak av

vannmåler skal være. Herunder hvilke dataløsninger en vil trenge knyttet opp mot
registrering og mottak.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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091110: Referatsaker til miljoutvalgets møte 15.06.10

Referatsaker som legges frem for utvalget 01 .06.2010:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel

Varsel om tilbaketrekking av utslippstillatelse -1 10/12969 I 05.05.2010 Fylkesmannen i Rogaland
Welcon Egersund AS
Tilskuddsordningen for mer tilgjengelig2 10/12491 I 23.04.2010 Statens vegvesen
kollektivtransport - tildeling av midler for 2010

3 10/13374 I 07.05.2010 Fylkesmannen i Rogaland Oppfølging etter kontroll, lukking av awik -

Svåheia avfallsanlegg
Endring av tillatelser/ dispensasjon -

4 10/13762 U 19.05.2010 Multiconsult AS Dispensajon fra krav om utbedring av kryss -

gnr. 7 bnr. 47 - Sørvest Holding AS,
— Svanavågen

Referat fra samarbeidsgruppa og
5 10/13832 I 10.05.2010 Statens vegvesen informasjonsmøte i Flekkefjord 10. mai 2010 -

åpning av konseptvalgutredning (KVU)
Årsmelding for 2009 - råd for6 10/10714 5 19.04.2010
funksjonshemmede

7 10/5723 X 25.02.2010 Årsmelding 2009 - seniorrådet
KVU E39 Søgne - Ålgård. Invitasjon til8 10/14181 I 25.05.2010 Statens vegvesen
Verksted i Kvinesdal 7. juni

— Fiskeribedriftene i Egersund havn - alternativt
9 10/13937 I 04.02.2010 Fylkesmannen i Rogaland utslippsted basert på gjennomført

resipientundersøkelse
Direktoratet for Høring av forslag til forskrift om utsetting av10 10/13622 I 12.05.2010
naturforvaltning utsetting av utenlandske treslag

Status handlingsplan lukking branntekniske
11 10/15100 X 04.06.2010 awik, kommunale bygninger- Eigersund

kommune
i— 10/14821 X 01 .06.2010 Byggesakssjefen delegert 04.06.- 01 .06.10

15.06.2010 Miljøutvalget

Møtebehandling:

8 KVU E39 Søgne - Ålgård. Invitasjon til Verksted i Kvinesdal 7. juni

ARNE STAPNES (H) orienterte om at han hadde vært på dette møtet som ble avholdt den
07.06.10. Der ble det bl.a. laget kart av arbeidsgruppene (over veistrekningen Søgne —

Algård) som ble tatt til orientering av Statens Vegvesen.
----0----

Miljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

M-091110 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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092110: Spørsmållorienteringer i miljøutvalgets møte 15.06.10

Spørsmållorienteringer i møtet 15.06.2010:

15.06.2010 Miljøutvalget

Møtebehandl i ng:

51110:
ARNE STAPNES (H) viste til sak ang. vanntilførsel til Lædre. Det ble tidligere tatt opp at
det skulle utredes en sak på dette. Saken var opprinnelig tiltenkt dagens møte, men på
grunn av dagens økonomiske situasjon, må saken nøye utredes. Dersom det finnes
midler til tiltaket, vil saken bli satt på sakskartet til høsten.

VANN- OG AVLØPSSJEFEN orienterte også om kostnader forbundet med dette
prosjektet.

52I10:
ANDERS EGE (AP) viste til sak 86/10 - Mindre reguleringsendring for småbåthavn —

gnr 60 bnr 16-Heilvik som ble behandlet i dagens møte. I forbindelse med behandling av
denne saken ble det stilt spørsmål om det er overensstemmelse med terreng og kart. På
bakgrunn av dette ble følgende foreslått:

“Miljøutvalget viser til sak 86/10 av 15.06.10 - Mindre reguleringsendring for
småbåthavn — gnr 60 bnr i 6-Helivik.
Miljøutvalget ber byggesaksavdelingen se på denne saken og vurdere evt.
ulovlige byggearbeider.”

Votering:
Anders Eges forslag enstemmig vedtatt.

53I10:
ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om hvem som tar seg av vedlikehold på
gravlunden på Arstad. Her burde det blitt gjort et bedre arbeid med klipping av gress og
vedlikehold generelt.

MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at det er kommunens folk som har vedlikeholdet på
gravlunden. Men da det er lite folk tilgjengelig, blir dette arbeidet ikke utført optimalt.

54I10:
SISSEL VOILÅS (AP) stilte også spørsmål om vedlikehold på uteområdet ved Lagård
bo- og servicesenter. Her er ikke parkeringsplassen rensket for sand fra vinterens
strøing, og rundt bygningen burde det også blitt ryddet opp.
Området/parkeringspiassen ved sykehuset som tilhører staten, er ryddig og pent.

MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at det (også her) er kommunens folk som skal ta
seg av arbeidet. Da kommunen har en sopebil som er i dårlig stand, så har dette
arbeidet med å sope hopet seg opp.
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55110:
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN viste til et tidligere spørsmål fra Kjell Vidar Nygård (H) ang.
oljevernberedskap. Spørsmålet ble tatt opp da en sandbåt gikk på grunn inne i
havneområdet på Helivik.
I Eigersund kommune er det brannvesenet som har denne funksjonen. De er imidlertid
avhengige i at de blir “tipset” om at det er skjedd noe de bør rykke ut til.

56l10:
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om status for Byteltet. Nå er arkitekten og
personer fra Helly Hansen på plass for å ta nøyaktige mål av veggene. Taket ble levert i
begynnelsen av uke 23.

57l10:
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om at det vil bli et prospekt når det gjelder
utbygging av Hetnes. En vil ta kontakt med kommunens advokat i denne forbindelse.

58110:
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om at han sier opp sin stilling fra nyttårsskiftet.

M-092!10 Vedtak:

Småbåthavn Helivik

MiøutvaIget viser til sak 86/10 av 15.06.10 - Mindre reguleringsendring for
småbåthavn — gnr 60 bnr I 6-Helivik.

Miøutvalget ber byggesaksavdelingen se på denne saken og vurdere evt.
ulovlige byggearbeider.

Vedtaket er enstemmig.
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