
 
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 17.08.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 13:40 
Sak – fra / til: 093/10 - 103/10 
 

 
 
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)                          AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                                FRP – Nybo, Therese (Medlem)                      
SP – Gya, Tor Olav                                                    KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                               
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
FRP- Roald Eie (Medlem)                                           
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
FRP – Bjellås, Tommy (varamedlem)                          
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
AP- Ege, Anders (varamedlem) – sak 095/10 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Miljø- og driftssjef Arild D. Rolfsen, plansjef Dag Kjetil Tonheim og byggesakssjef Jarle Valle. 
 
Merknader til møtet: 
 

 Det ble foretatt befaring i sakene 98/10 og 99/10 fra kl. 10.15. 
 Ved møtets slutt ble det satt opp befaring på bytelttomten fra kl.13.25 – 13.40. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arne Stapnes  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 
 
 
 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Miljøutvalget 



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 
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093/10: Reguleringsplan for Sandbakkveien 13 og 15 - bolig, ny 2. 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.07.2010: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag reguleringsplan for Sandbakkveien 13 og 15 gnr. 12 bnr. 541 med kart datert  
06.06.08, sist rev. 19.08.08, illustrasjonsplan datert 20.06.08 og bestemmelser sist revidert 
29.07.10 vedtas med følgende endringer i: 
Kart 

1. Maksimal kotehøyde påføres B2 basert på en maksimal mønehøyde målt fra dagens 
terreng på 9 meter. 

2. Eksisterende boligbebyggelse inngår i planen. 
Bestemmelser 

3. ”Før rammetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er fare 
for ras, utgliding, steinsprang m.m. fra fjellet i bakkant og avbøtende tiltak skal være 
skissert og gjennomført og kontrollert av fagkyndig før det blir gitt midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest.” 

4. ”Planlagte boliger kan ikke tas i bruk før felles vei, vann og avløp er opparbeidet etter 
planer godkjent av kommunen.” 

5. ”Den nye bebyggelsen skal tilpasses eksisterende bygninger i området når det 
gjelder form, volum og materialbruk.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.10  
 
 
 
17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-093/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag reguleringsplan for Sandbakkveien 13 og 15 gnr. 12 bnr. 541 med kart datert 
06.06.08, sist rev. 19.08.08, illustrasjonsplan datert 20.06.08 og bestemmelser sist 
revidert 29.07.10 vedtas med følgende endringer i: 
Kart 

1. Maksimal kotehøyde påføres B2 basert på en maksimal mønehøyde målt fra 
dagens terreng på 9 meter. 

2. Eksisterende boligbebyggelse inngår i planen. 
Bestemmelser 

3. ”Før rammetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er 
fare for ras, utgliding, steinsprang m.m. fra fjellet i bakkant og avbøtende tiltak 
skal være skissert og gjennomført og kontrollert av fagkyndig før det blir gitt 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.” 

4. ”Planlagte boliger kan ikke tas i bruk før felles vei, vann og avløp er opparbeidet 
etter planer godkjent av kommunen.” 



5. ”Den nye bebyggelsen skal tilpasses eksisterende bygninger i området når det 
gjelder form, volum og materialbruk.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.10  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

094/10: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 15.06.10  
 

Forslag til vedtak 28.07.2010: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 15.06.10 godkjennes. 
 
 
17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig vedtatt. 
 
M-094/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 15.06.10 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

095/10: Mindre reguleringsendring i bestemmelsene til gnr. 60 bnr. 
36 mfl. - Vassvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.08.2010: 
Miljøutvalget vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 36 mfl. 
Vassvik på Hellvik.  

1. Endring i reguleringsbest.: 7.7. Rekkefølgebestemmelser – tillegg i siste setning: 
Før byggetillatelse kan gis til nye fritidsboliger på 60/36 skal 60/625, 60/96, 
60/40 og 60/224 sikres tinglyst veirett i tråd med reguleringsplanen over 60/36. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven. 
 
 
 
17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om fritak idet han er onkel til part i saken og har 

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

---- o ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 



 

 6

 
M-095/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 36 mfl. 
Vassvik på Hellvik.  

1. Endring i reguleringsbest.: 7.7. Rekkefølgebestemmelser – tillegg i siste setning: 
Før byggetillatelse kan gis til nye fritidsboliger på 60/36 skal 60/625, 60/96, 
60/40 og 60/224 sikres tinglyst veirett i tråd med reguleringsplanen over 60/36. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

096/10: Mindre reguleringsendring - nye bestemmelser - Tuå 
boligfelt, Hellvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.07.2010: 
Miljøutvalget vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for boligområde Tuå på 
Hellvik.  

1. Reguleringsendringen medfører at bestemmelser datert 28.07.2010 blir lagt til 
grunn og erstatter tidligere bestemmelser 

 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4. 
 
 
 
17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-096/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for boligområde Tuå på 
Hellvik.  

1. Reguleringsendringen medfører at bestemmelser datert 28.07.2010 blir lagt til grunn 
og erstatter tidligere bestemmelser 

 
      Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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097/10: Mindre reguleringsendring - beholde eksisterende trase i 
tilknytning til hovedvannledning Revsvatnet - Vannbassengene  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.08.2010: 
 
Miljøutvalget vedtar en mindre reguleringsendring i reguleringsplan for ny hovedvannledning 
Revsvatnet - Vannbassengene med tilhørende anlegg som medfører at: 

1. Traseen for vei i plankartet justeres slik at den følger den eksisterende traseen for 
vannledning som ble bygget i 1993 jfr. revidert kart nr. R1. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven. 
 
 
 
17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-097/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget vedtar en mindre reguleringsendring i reguleringsplan for ny hovedvannledning 
Revsvatnet - Vannbassengene med tilhørende anlegg som medfører at: 

1. Traseen for vei i plankartet justeres slik at den følger den eksisterende traseen for 
vannledning som ble bygget i 1993 jfr. revidert kart nr. R1. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

098/10: Reguleringsendring gnr. 1 bnr. 96, Heien, Ytstebrød  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.08.2010: 
 
Miljøutvalget vedtar mindre reguleringsendring for gnr. 1 bnr. 96 – Heien – Ystebrød der  
tomt 4 og 6 blir slått sammen til en tomt for oppføring av en bolig. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4. 
 
 
17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-098/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget vedtar mindre reguleringsendring for gnr. 1 bnr. 96 – Heien – Ystebrød der 
tomt 4 og 6 blir slått sammen til en tomt for oppføring av en bolig. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

099/10: Mindre reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - boligområde 
Svanes  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.08.2010: 
Miljøutvalget vedtar mindre endring av reguleringsplan for boligområde - gnr 21 bnr. 13 med 
flere - Svanes. 
 
Følgende endringer som foretas er: 
 
På plankartet: 
 
1 Fareområdet langs høyspentlinja er for det meste tatt bort, med unntak av et mindre 

område nord i planområdet.  
2 Byggegrensene på følgende tomter er justert; tomt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12.  
3 Det er tegnet inn en nettstasjon E1 øst for boligområdet, nord for atkomstvegen. 
4 Ved fv. 44 er påskriften om at vegen skal stenges byttet ut med ”Bussluse”. 
5 Plankartet må justeres i henhold til plan- og bygningsloven 2008 med tilhørende 

forskrifter og til miljøutvalgets vedtak fattet i møte den 20.01.2009, sak 013/09 for mindre 
vesentlig reguleringsendring - grensejustering gnr 21 bnr 13. 

 
I reguleringsbestemmelsene: 
 
6 Jordkabelen må være lagt på plass før det gis byggetillatelse for nye boliger innenfor 

planområdet. 
7 § 2.1 er maksimal BYA justert til at på tomt 1og 12 kan oppføres en bolig med en 

boenhet med BYA inntil 140 m².  
8 I siste avsnitt i § 2.1 er det føyd til at ikke overbygd parkeringsareal (biloppstillingsplass) 

skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting. 
9 § 6.1 er ny nettstasjon tilføyd. 
10 Rv. 44 er endret til fv. 44. 
11 § 8.2 (den andre av to like nummer) er endret til 8.3. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4. 
 
 
 
 
17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
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KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Nytt punkt 6 i rådmannens innstilling: 

6. Jordkabelen må være lagt på plass før det gis byggetillatelse midlertidig 
brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds forslag til nytt punkt 6 enstemmig vedtatt. 
 
 
M-099/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget vedtar mindre endring av reguleringsplan for boligområde - gnr 21 bnr. 13 med 
flere - Svanes. 
 
Følgende endringer som foretas er: 
 
På plankartet: 
1 Fareområdet langs høyspentlinja er for det meste tatt bort, med unntak av et mindre 

område nord i planområdet.  
2 Byggegrensene på følgende tomter er justert; tomt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12.  
3 Det er tegnet inn en nettstasjon E1 øst for boligområdet, nord for atkomstvegen. 
4 Ved fv. 44 er påskriften om at vegen skal stenges byttet ut med ”Bussluse”. 
5 Plankartet må justeres i henhold til plan- og bygningsloven 2008 med tilhørende 

forskrifter og til miljøutvalgets vedtak fattet i møte den 20.01.2009, sak 013/09 for mindre 
vesentlig reguleringsendring - grensejustering gnr 21 bnr 13. 

 
I reguleringsbestemmelsene: 
6 Jordkabelen må være lagt på plass før det gis midlertidig brukstillatelse for nye boliger 

innenfor planområdet. 
7 § 2.1 er maksimal BYA justert til at på tomt 1og 12 kan oppføres en bolig med en 

boenhet med BYA inntil 140 m².  
8 I siste avsnitt i § 2.1 er det føyd til at ikke overbygd parkeringsareal (biloppstillingsplass) 

skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting. 
9 § 6.1 er ny nettstasjon tilføyd. 
10 Rv. 44 er endret til fv. 44. 
11 § 8.2 (den andre av to like nummer) er endret til 8.3. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

100/10: Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for naust og 
brygge, gnr. 13 bnr. 2611 - Terje Hestnes  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.07.2010: 
 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om rammetillatelse og dispensasjon for naust og 
brygge, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at: 

1. Dispensasjonssøknaden for å bygge nærmere nabogrensen enn 4 m, samt for å 
bygge over område som er regulert til friluftsområde sjø innvilges. Som særlige 
grunner for dispensasjon oppgis: 



 

 10

a. En plassering av naustet lenger inne på land ville gitt betydelige 
terrenginngrep. 

b. Det er gitt dispensasjon på nærliggende eiendommer for bygging av naust / 
brygge delvis over område som på gjeldende reguleringsplan er vist som 
friluftsområde sjø. 

2. Rammesøknaden innvilges, men med følgende endringer/presiseringer: 
a. Tilbygget med bøterommet på vestsiden av naustet tas ut. Eventuelt bøtreom 

kan inngå i selve naustet. Naustet og brygga flyttes 3 m vestover slik at vestre 
naustvegg kommer der vestveggen på bøterommet er på rammesøknaden. 
Bryggekanten kommer dermed der østre naustvegg er på rammesøknaden.  

b. Vindehuset i naustets østfasade utgår.  
c. Det tillates ikke glass i dører / porter eller at det setter inn dører med glass på 

innsiden av ytterdørene/portene. 
3. Reviderte tegninger i samsvar med dette vedtak må innsendes for godkjenning av 

byggesakssjefen. 
 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 7, 93-95, jf. Regulerings-
plan for Hestnes Øst – Lyngtangen. 
 
 
17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om rammetillatelse og dispensasjon for naust, 
sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at: 

 
1.   Rammesøknaden innvilges, men med følgende presisering: 

a. Det tillates ikke glass i dører / porter eller at det setter inn dører med glass på 
innsiden av ytterdørene / portene. 
 

2.Dispensasjonssøknaden for å bygge nærmere nabogrensen enn 4 m, samt for å 
bygge over område som er regulert til friluftsområde sjø innvilges. Som særlige grunner 
for dispensasjon oppgis: 

b.En plassering av naustet lenger inne på land ville gitt betydelige 
terrenginngrep. 
a. Det er gitt dispensasjon på nærliggende eiendommer for bygging av naust / 

brygge delvis over område som på gjeldende reguleringsplan er vist som 
friluftsområde sjø. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 7, 93-95, jf. Regulerings-
plan for Hestnes Øst – Lyngtangen.” 

     ----0---- 
 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Tillegg i første setning i Nygårds forslag: 
 …………..om rammetillatelse og dispensasjon for naust og brygge, sammen med….” 
 
 
Votering: 
Nygårds forslag med Gyas tillegg vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens 
innstilling (AP). 
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M-100/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om rammetillatelse og dispensasjon for naust og 
brygge, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at: 

 
1.   Rammesøknaden innvilges, men med følgende presisering: 

a. Det tillates ikke glass i dører / porter eller at det setter inn dører med glass på 
innsiden av ytterdørene / portene. 
 

2. Dispensasjonssøknaden for å bygge nærmere nabogrensen enn 4 m, samt for å 
bygge over område som er regulert til friluftsområde sjø innvilges. Som særlige 
grunner for dispensasjon oppgis: 

a) .En plassering av naustet lenger inne på land ville gitt betydelige 
terrenginngrep. 

b) Det er gitt dispensasjon på nærliggende eiendommer for bygging av naust / 
brygge delvis over område som på gjeldende reguleringsplan er vist som 
friluftsområde sjø. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 7, 93-95, jf. Regulerings-
plan for Hestnes Øst – Lyngtangen. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

101/10: Klage på Miljøutvalgets vedtak av 28.04.09 vedr. oppføring 
av brygge, uteplass og trapp - Gnr. 47, bnr. 664, Launesveien 27 - 
Ivar Bakkehaug  
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 06.07.2010: 
Miljøutvalget fatter følgende vedtak: 
 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas  
til følge. Miljøutvalgets vedtak av 28.04.09 (sak 080/09) opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland (videresendes settefylkesmann) for endelig 
avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes. 
  Administrasjonen tar kontakt med fylkesmannen for befaring/drøftinger.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Eges forslag enstemmig vedtatt. 
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M-101/10 Vedtak: 
 
 Saken utsettes.  

Administrasjonen tar kontakt med fylkesmannen for befaring/drøftinger. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 

102/10: Referatsaker til miljøutvalgets møte 17.08.10  
 
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 30.07.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/18722 I 01.07.2010 
likestillings og 
inkluderingsdep. Barne 

Rundskriv  Q-29/2010 - universell 
utforming i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven 

2 10/16486 U 20.06.2010 
NINA - Avdeling for 
viltøkologi;  
John Atle Kålås 

Søknad om dispensasjon fra 
hundeloven for bruk av fuglehund til 
taksering av ryper. 

3 10/15227 I 03.06.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Egersund Seafood AS - varsel om 
tvangsmulkt - utsatt frist for utredning 
av alternativt utslippssted 

4 10/15226 I 03.06.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Fonn Egersund AS - varsel om 
tvangsmulkt - utsatt frist for utredning 
av alternativt utslippssted 

5 10/15225 I 03.06.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Egersund Sildoljefabrikk AS - varsel 
om tvangsmulkt - utsatt frist for 
utredning av alternativt utslippssted 

6 10/15451 I 07.06.2010 
Likestillings- og 
diskrimineringsombudet

Uttalelse - spørsmål om universell 
utforming av Strandgata i Egersund 

7 10/17531 I 25.06.2010 
Fylkesmannen i Vest-
Agder 

Omgjøring av miljøutvalgets vedtak i 
søknad om dispensasjon for utvidelse 
av eksisterende brygge 

8 10/18017 I 30.06.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Oversendelse av kontrollrapport etter 
kontroll ved KS Edelsplitt 16.06.10 

9 10/18711 I 09.07.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

GemiNor AS - aksept for grovkvernet 
trevirke inntil videre kan lastes med 
hjullasterskuff direkte 

10 10/18827 I 15.07.2010 
Norges Vassdrag- og 
energidirektoratet 

Boken Kulturminner i vassdrag - 
Flom- og erosjonssikring, kanaler og 
miljøtiltak 

11 10/17754 I 10.06.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Saksbehandling og rutiner for 
oversending av dispensasjonssaker til 
uttalelse hos Fylkesmannen 

12 10/18873 I 05.07.2010 Statens vegvesen 
Oversending av reguleringsplan for 
g/s-bru på Eie 

13 10/13545 
M
P 

14.05.2010  
Protokoll fra felles brukerutvalg 
19.05.2010 

14 10/19613 X 08.08.2010  
Byggesakssjefen delegert 02.06.- 
06.08.10 
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17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
12 Oversending av reguleringsplan for g/s-bru på Eie 
 
Miljøutvalget viste til Statens Vegvesens reguleringsplan for G/S-bru på Eie og ba om at det tas 
hensyn til fotgjengerovergang i denne forbindelse. 
 
Administrasjonen sender eget brev ang. fotgjengerovergang til Statens Vegvesen. 
 
     ----0---- 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
 
M-102/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

103/10: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 17.08.10  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 17.08.2010: 
 
 
 
 
17.08.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
59/10: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til det nye kloakkrenseanlegget på Hellvik, og stilte 
spørsmål om hvorfor de nye pumpestasjonene i Marrbotn og på Trosavigveien avgir lukt. 
 
Kan administrasjonen sjekke dette? 
 

 
60/10: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om byggesaksavdelingen er à jour, da det 
var kun to saker i dagens møte. 
 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at det fortsatt er ca. 430 saker til behandling, men på 
grunn av ferie var det få saker som var ferdige til dagens møte. 

 
 
 
61/10: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) spurte om det var ansatt nye saksbehandlere i 
byggesaksavdelingen. 
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BYGGESAKSSJEFEN svarte at det er ansatt to nye medarbeidere, og nå er de fulltallige 
på byggesaksavdelingen. 

 
 
62/10: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til avisannonse vedr. ledige tomter på Tuå på Hellvik, 
og stilte spørsmål om det er noen søkere til disse. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at det er ca 8 – 9 søkere til disse ledige tomtene. 
 

 
 
63/10: 

ARNE STAPNES (H) stilte spørsmål om hvor langt saken vedr. etablering av et 
utbyggingsselskap som skal stå for utbygging (iht. godkjent reguleringsplan) for Hestnes 
– Rundevoll har kommet. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om at denne saken legges frem i 
førstkommende formannskapsmøte den 25.08.10. 

 
 
 
64/10: 

MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN viste til dagens soneparkeringsordning, og stilte spørsmål 
om miljø- og driftssjefen har myndighet til å innvilge parkering i annen sone enn der hvor 
boligen er.  
Bakgrunnen for at spørsmålet ble tatt opp er at det er en person som ønsker å parkere 
nærmest mulig boligen på grunn av helsemessige årsaker, og dette er da en annen 
sone. 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo på bakgrunn av ovenstående: 

”Administrasjonen gis fullmakt til å fravike parkeringssonekartet i spesielle 
tilfeller.” 

 
 Votering: 
 Stapnes forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
65/10: 

MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om at det er foretatt ulovlige byggearbeider på 
Hellvik.  
Administrasjonen vil følge opp dette. 

 
 
 
66/10: 

MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte på et tidligere spørsmål ang. hvem som får 
inntektene for stell av graver. Det er kommunen som mottar disse midlene. 
 

 
 
67/10: 

MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orienterte om status for byteltet. Partene som har vært 
involvert i leveringen (arkiteter, Helly Hansen og konstruktørene) møtes i Egersund i 
kveld, og det blir et påfølgende møte neste dag (18.08.10) med kommunen. 
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Ved befaring på bytelttomten ble det blant annet snakket om feil og mangler på teltet, 
utleie- og utleiesatser. Det ble også presisert at kommunen ikke har betalt noe for teltet 
enda, og alt har gått gjennom arkitekten. 
 
Når det gjelder utleie- og utleiesatser vil miljø- og driftssjefen ta kontakt med 
kulturavdelingen for å få retningslinjene. 

 
 
 
68/10: 

SØLVI EGE (KRF) stilte spørsmål om status for Skadberg camping. Miljøutvalget var på 
befaring på Nordre Eigerøy (dagens møte), og da så en at det fortsatt bygges ”nybygg” 
på campingplassen. 
 
PLANSJEFEN svarte at det vil komme en reguleringsplan på dette området til neste 
møte i miljøutvalget. 

 
 
 
69/10: 

PLANSJEFEN orienterte om at plankontoret har startet opp med reguleringsplaner for 
Åsane, Havsø og Sandbakkene. Etter hvert vil en også gå gjennom de andre planene, 
for eksempel Seksarvik. 

 
 
 
 
M-103/10 Vedtak: 
 
 
  Soneparkering – Egersund sentrum 

 
Administrasjonen gis fullmakt til å fravike parkeringssonekartet i spesielle tilfeller. 

 
Vedtaket er enstemmig. 



 
 


