
 
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 14.09.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:30 
Sak – fra / til: 104/10 - 121/10 
 

 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                                
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- Roald Eie (Medlem)      
SP – Gya, Tor Olav                                                       
KrF - Ege, Sølvi (Medlem)                                                                                                                 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
FRP – Nybo, Therese (Medlem)                       AP - Voilås, Sissel (Nestleder)          
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
FRP – Bjellås, Tommy (varamedlem)               AP- Ege, Anders (varamedlem)              
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
SP – Berglyd, Ruth Evy (varamedlem) – sak 105/10   
 
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 105/10, 106/10 og 115/10 fra kl. 09.30 
 Kjell Vidar Nygård (H) forlot møtet kl.15.00, før behandling av de siste sakene (sak 

118/10,119/10,120/10 og 121/10) 
 Anders Ege (AP) forlot møtet kl.15.25, før behandling av siste sak (sak 121/10) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

104/10 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 17.08.10  

105/10 
Forslag til reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet 1. 
gangbehandling 

 

106/10 
Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - 
Helleland - 1. gangsbehandling 

 

107/10 
Klage vedr. reguleringsplan Dyrnesbakken, gnr. 18 bnr. 19 m.fl. - Ove L. 
og Grethe A. Hjort 
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108/10 
Klage vedr. reguleringsplan Dyrnesbakken, gnr. 18 bnr. 19 m.fl. - Ludvig 
Håland 

 

109/10 
Forespørsel om reguleringsendring Skadberg feriesenter del av gnr. 4 
bnr. 129 - Ole Christen Skadberg 

 

110/10 Klage - Tilbygg gnr. 3 bnr. 37, Bjarne W. Pedersen, Seglemstranda  

111/10 
Reguleringsplan for fritidsboliger, gnr. 123 bnr. 5, 8, 2 mfl - Parkering, 
Varsel om pålegg 

 

112/10 
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, Mortensgate 3. Vedtak om 
tvangsmulkt. 

 

113/10 
Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig - Gnr. 22, bnr. 56, Sokndalsveien 917 

 

114/10 
Planering av industritomt gnr. 8 bnr. 431, 478, 464 og 280 - Hovland 
industriområde. Klage fra Risa AS. Søknad om sluttføring av 
steinknusingen. 

 

115/10 
Hilde Fløtten - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 19.03.10 
vedrørende oppføring av 3 båthus - Gnr. 47, bnr. 92 

 

116/10 
Klage på Miljøutvalgets vedtak av 28.04.09 vedr. oppføring av brygge, 
uteplass og trapp - Gnr. 47, bnr. 664, Launesveien 27 - Ivar Bakkehaug 

 

117/10 
Egil Rogstad - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - Gnr. 
47 bnr. 203, Nonsteinbakken 21 

 

118/10 Motorferdsel i utmark og vassdrag  

119/10 Møteplan for 2011  

120/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 14.09.10  

121/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 14.09.10  
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104/10: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 17.08.10  
 

Forslag til vedtak 25.08.2010: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 17.08.10 godkjennes. 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig vedtatt. 
 
M-104/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 17.08.10 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

105/10: Forslag til reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved 
Gyavatnet 1. gangbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.08.2010: 
Forslag til reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv. 42 langs Gyavatnet med 
plankart R1 – R4 i målestokk 1:1000, reguleringsbestemmelser datert 13.07.2010, 
oversiktstegninger av veg B1 – B3, plan og profiltegninger C01 – C05, normalprofiltegning 
F01 og ingeniørgeologisk rapport blir lagt ut til offentlig ettersyn med følgende endring i: 

1. Tiltakshaver må i samarbeid med antikvarisk myndighet sørge for at hestedrikkene 
m.m kartlegges og et representativt utvalg skal bevares og avmerkes/innarbeides i 
planen før den går til endelig behandling. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er part i saken, jf. fvl. § 6, a.  

Det fremkom ikke merknader til saken. Ruth Evy Berglyd (SP) tok sete. 
---- o ---- 

 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt fellesforslag (H+FRP+AP+SP+KRF+V): 
 ”Saken utsettes, og følgende punkt ønskes belyst: 

1. Tegning R4. Se på mulighet for å fylle ut i vann i stedet for å gå inn i terreng, 
på grunn av ras og is-sprang 

2. Tegning R1. Forlenge tunell ca 200 – 250 m mot vest, på grunn av ustabile 
masser 

3. Tegning R2. Fylle ut i vann i stedet for å berøre ur” 
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Votering: 
Nygårds fellesforslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
M-105/10 Vedtak: 
 

Saken utsettes, og følgende punkt ønskes belyst: 
1. Tegning R4. Se på mulighet for å fylle ut i vann i stedet for å gå inn i terreng, 

på grunn av ras og is-sprang 
2. Tegning R1. Forlenge tunell ca 200 – 250 m mot vest, på grunn av ustabile 

masser 
3. Tegning R2. Fylle ut i vann i stedet for å berøre ur 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

106/10: Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe - Helleland - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.08.2010: 
Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med kart 
datert 24.03.2010 og bestemmelser datert 10.05.2010 legges ut til offentlig ettersyn når 
følgende endringer er gjort i: 
Kart 

1. Tomten 107/39 vises som kommunalteknisk område og krysset på denne siden av 
E39 vises med gjeldende utforming. 

2. Automatisk fredede kulturminner i planområdet vises. 
 
Bestemmelse 

3. Rekkefølgetiltak: ”Alle tiltak som berører vassdrag samt utfyllingen i tilknytning til 
dette må godkjennes av NVE før tiltak kan gjennomføres. ” 

4. Rekkefølgetiltak: ”Før utbygging skal det foretas arkeologiske utgravinger av de 
berørte automatisk freda kulturminene i området. Det må tas kontakt med Rogaland 
fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den 
arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo slikt fellesforslag (H+FRP+AP+SP+KRF+V): 
 ”Saken utsettes. Miljøutvalget ber om følgende: 

1. Endring i kart: 
Ny trase for vei i boligfelt Skjerpe 

 
  Følgende punkter vurderes av tiltakshaver: 

2. Eksisterende landbruksundergang gnr.107, bnr.3 og 4 opprettholdes 
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3. Det legges ny landbruksundergang på gnr.107, bnr.53 ved veikryss E39 og 
adkomstvei Prestegården 

4. Benytte gang- og sykkelvei som landbruksvei fra begge brukene til kryss ved 
kirken 

5. Se på muligheten for å se på avstand til bebyggelsen på Skjerpe vest, også 
dersom dette medfører utfylling i elva, gnr.107/16 og naboer” 

 
 
Votering: 
Stapnes fellesforslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
M-106/10 Vedtak: 
 
 Saken utsettes. Miljøutvalget ber om følgende: 

1. Endring i kart: 
Ny trase for vei i boligfelt Skjerpe 

 
  Følgende punkter vurderes av tiltakshaver: 

2. Eksisterende landbruksundergang gnr.107, bnr.3 og 4 opprettholdes 
3. Det legges ny landbruksundergang på gnr.107, bnr.53 ved veikryss E39 og 

adkomstvei Prestegården 
4. Benytte gang- og sykkelvei som landbruksvei fra begge brukene til kryss ved 

kirken 
5. Se på muligheten for å se på avstand til bebyggelsen på Skjerpe vest, også 

dersom dette medfører utfylling i elva, gnr.107/16 og naboer 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 

107/10: Klage vedr. reguleringsplan Dyrnesbakken, gnr. 18 bnr. 19 
m.fl. - Ove L. og Grethe A. Hjort  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.09.2010: 
Klage mottatt 12.07.2010 fra Ove L. Hjort og Grethe A. Hjort på vedtatt reguleringsendring - 
Dyrnesbakken, gnr. 18 bnr. 19 m.fl. tas til følg da det fremkommer nye moment av betydning 
og/eller moment som ikke tidligere har vært kjent og vurdert som en del av planprosessen og 
bestemmelsene §2.1 endres fra ”Mønehøyden skal ikke overstige 8 m målt fra topp ferdig 
gulv i hovedetasjen.” til ”Bygningenes høyde må ikke overstige 9 meter over ferdig planert 
terreng.” 
 
Dette fremmes som en mindre reguleringsendring. 
 
Vedtaket er gjort i henhold til PBL §15 jfr. §27-3. 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-107/10 Vedtak: 
 

Klage mottatt 12.07.2010 fra Ove L. Hjort og Grethe A. Hjort på vedtatt 
reguleringsendring - Dyrnesbakken, gnr. 18 bnr. 19 m.fl. tas til følg da det fremkommer 
nye moment av betydning og/eller moment som ikke tidligere har vært kjent og vurdert 
som en del av planprosessen og bestemmelsene §2.1 endres fra ”Mønehøyden skal 
ikke overstige 8 m målt fra topp ferdig gulv i hovedetasjen.” til ”Bygningenes høyde må 
ikke overstige 9 meter over ferdig planert terreng.” 
 
Dette fremmes som en mindre reguleringsendring. 
 
Vedtaket er gjort i henhold til PBL § 15 jfr. § 27-3. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

108/10: Klage vedr. reguleringsplan Dyrnesbakken, gnr. 18 bnr. 19 
m.fl. - Ludvig Håland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.08.2010: 
Klage mottatt 12.07.2010 fra Ludvig Håland på vedtatt reguleringsendring - vedr. 
reguleringsendring Dyrnesbakken, gnr. 18 bnr. 19 m.fl. tas ikke til følg da det ikke 
fremkommer nye moment av betydning og/eller moment som ikke tidligere har vært kjent og 
vurdert som en del av planprosessen.. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Vedtaket er gjort i henhold til PBL §15 jfr. §27-3. 
 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOVE H. LØYNING (AP) foreslo: 
 ”Tillegg i nest siste setning slik: 
  Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.” 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Løynings tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
M-108/10 Vedtak: 
 

Klage mottatt 12.07.2010 fra Ludvig Håland på vedtatt reguleringsendring - vedr. 
reguleringsendring Dyrnesbakken, gnr. 18 bnr. 19 m.fl. tas ikke til følg da det ikke 
fremkommer nye moment av betydning og/eller moment som ikke tidligere har vært kjent 
og vurdert som en del av planprosessen.. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er gjort i henhold til PBL § 15 jfr. §27-3. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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109/10: Forespørsel om reguleringsendring Skadberg feriesenter 
del av gnr. 4 bnr. 129 - Ole Christen Skadberg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.09.2010: 
 
Miljøutvalget vedtar at dersom det utarbeides reguleringsendring for området skal det skje 
under forutsetning av: 
- Det foretas en detaljert reguleringsendring for hele planområdet og i henhold til plan- 

og bygningslovens § 12-8. 
- Formål spesialområde friluftsområde og park må ikke endres. 
- Krav til brannsikkerhet må dokumenteres og følges. 
- Hensyn til universell utforming og barn- og unges oppvekstvilkår skal dokumenteres og 

ivaretas jf plan- og bygningslovens § 1-1. 
- Hensyn til estetikk med vekt på hvilke tiltak som skal være tillatt i planområdet samt 

utforming av tiltak som bygg og anlegg og deres forhold til omgivelsene skal 
dokumenteres og ivaretas jf plan- og bygningslovens § 1-1.  

-  
- Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives jf plan- og bygningslovens § 1-1. 
- Det utarbeides bestemmelser til reguleringsplan jf. Plan- og bygningslovens § 12-7 
- Reguleringsendring skal utarbeides av fagkyndige jf plan- og bygningslovens § 12-3. 
- Plan- og bygningsloven blir fulgt.
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling: 
 - det opparbeides oppgruset gangsti på minimum 1,5 m.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
 
M-109/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget vedtar at dersom det utarbeides reguleringsendring for området skal det skje 
under forutsetning av: 
- Det foretas en detaljert reguleringsendring for hele planområdet og i henhold til plan- og 

bygningslovens § 12-8. 
- Formål spesialområde friluftsområde og park må ikke endres. 
- Krav til brannsikkerhet må dokumenteres og følges. 
- Hensyn til universell utforming og barn- og unges oppvekstvilkår skal dokumenteres og 

ivaretas jf plan- og bygningslovens § 1-1. 
- Hensyn til estetikk med vekt på hvilke tiltak som skal være tillatt i planområdet samt 

utforming av tiltak som bygg og anlegg og deres forhold til omgivelsene skal 
dokumenteres og ivaretas jf plan- og bygningslovens § 1-1.  

-  
- Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives jf plan- og bygningslovens § 1-1. 
- Det utarbeides bestemmelser til reguleringsplan jf. Plan- og bygningslovens § 12-7 
- Reguleringsendring skal utarbeides av fagkyndige jf plan- og bygningslovens § 12-3. 
- Plan- og bygningsloven blir fulgt. 
- det opparbeides oppgruset gangsti på minimum 1,5 m. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 

110/10: Klage - Tilbygg gnr. 3 bnr. 37, Bjarne W. Pedersen, 
Seglemstranda  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.08.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Hans Meinhard Seglem datert 28.12.09 samt klage 
fra Bjarne W. Pedersen datert 29.12.09 og har kommet til at det er fremkommet nye 
momenter som tilsier at klagen til Bjarne W. Pedersen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 11.12.09 som sak BMD 416/09 omgjøres derfor på følgende 
vilkår: 
Vedtakets punkt 4 utgår. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-110/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Hans Meinhard Seglem datert 28.12.09 samt 
klage fra Bjarne W. Pedersen datert 29.12.09 og har kommet til at det er fremkommet 
nye momenter som tilsier at klagen til Bjarne W. Pedersen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 11.12.09 som sak BMD 416/09 omgjøres derfor på 
følgende vilkår: 
Vedtakets punkt 4 utgår. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens 
 § 33. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

111/10: Reguleringsplan for fritidsboliger, gnr. 123 bnr. 5, 8, 2 mfl - 
Parkering, Varsel om pålegg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.08.2010: 
Miljøutvalget pålegger eiere av tomter som inngår i Reguleringsplan for fritidsboliger,  
gnr. 123 bnr.5, 8,2 mfl å stanse den ulovlige bruken av adkomstveg, innkjørsel og 
parkeringsplasser samt tilbakeføre terrenget til slik det var før tiltaket ble utført og i samsvar 
med gjeldende reguleringsplan.  
Ulovlig bruk skal opphøre straks og senest 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til eiers 
adresse.  
Terrenget skal være tilbakeført innen 8 uker etter at endelig vedtak foreligger i saken. 
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Det forhåndsvarsles samtidig om at bygningsmyndigheten vurderer å ilegge tvangsmulkt 
dersom pålegget ikke er etterkommet innen nevnte frist. Tvangsmulkten vil være dagmulkter 
for alle kalenderdager på kroner 300,- per dag til forhodet er rettet opp. 
Det vises i denne forbindelse til forvaltningslovens § 16. 
 
Det varsles også at det kan bli ilagt gebyr på kroner 9.100,- for det ekstraarbeid 
bygningsmyndigheten har hatt med å saksbehandle det ulovlige byggearbeidet.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 32 om 
ulovlighetsoppfølging og lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr i plan- og byggesaker, 
jamfør forvaltningslovens kapittel V. 
 
Eier gis anledning til å uttale seg til et eventuelt enkeltvedtak om bruk av tvangsmulkt innen 3 
uker etter at vedtaket er kommet fram til eiers adresse.   
 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert saken og har etter en samlet vurdering kommet til at 
parkering på egen eiendom eller langs veg er i strid med gjeldende reguleringsplan. For 
å hindre at ulovlig parkering fortsetter må det treffes følgende tiltak: 
 
1. Det må settes opp låst bom ved veg som går fra parkeringsplassene og ut i retning 

fritidsboligene, jamfør § 16 i reguleringsplanen. Bestemmelsene i § 16 gjelder 
uavhengig av dette punkt. 

 
Vedtaket må være etterkommet innen 6 måneder fra endelig vedtak foreligger. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Reguleringsplan for fritidsboliger, gnr. 123 bnr.5, 8,2 
mfl og  plan- og bygningsloven, jamfør plan- og bygningslovens § 32-1. 
. 
Dersom reguleringsplanen endres skal dette vedtaket oppfylles så langt hensynene bak 
det fortsatt gjør seg gjeldende”. 
 
Trukket før votering. 
 

ROALD EIE (FRP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens andre avsnitt, første setning: 

Det forhåndsvarsles samtidig om at bygningsmyndigheten vurderer å ilegge 
ilegges tvangsmulkt dersom pålegget ikke er etterkommet innen nevnte frist.” 

 
 ”Endring i tredje avsnitt, første setning: 

Det varsles også at det kan bli blir ilagt gebyr på kroner 9.100,- for det 
ekstraarbeid bygningsmyndigheten……. ” 

 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Nygårds utsettelsesforslag falt med 2 stemmer (Kjell Vidar Nygård,H + SP) mot 9 stemmer. 
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Votering: 
Rådmannens innstilling med Eies endringer enstemmig vedtatt. 
 
M-111/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget pålegger eiere av tomter som inngår i Reguleringsplan for fritidsboliger,  
gnr. 123 bnr.5, 8,2 mfl å stanse den ulovlige bruken av adkomstveg, innkjørsel og 
parkeringsplasser samt tilbakeføre terrenget til slik det var før tiltaket ble utført og i 
samsvar med gjeldende reguleringsplan.  
Ulovlig bruk skal opphøre straks og senest 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til 
eiers adresse.  
Terrenget skal være tilbakeført innen 8 uker etter at endelig vedtak foreligger i saken. 
 
Det forhåndsvarsles samtidig om at bygningsmyndigheten ilegger tvangsmulkt dersom 
pålegget ikke er etterkommet innen nevnte frist. Tvangsmulkten vil være dagmulkter for 
alle kalenderdager på kroner 300,- per dag til forhodet er rettet opp. 
Det vises i denne forbindelse til forvaltningslovens § 16. 
 
Det varsles også at det blir ilagt gebyr på kroner 9.100,- for det ekstraarbeid 
bygningsmyndigheten har hatt med å saksbehandle det ulovlige byggearbeidet.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 32 om 
ulovlighetsoppfølging og lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr i plan- og byggesaker, 
jamfør forvaltningslovens kapittel V. 
 
Eier gis anledning til å uttale seg til et eventuelt enkeltvedtak om bruk av tvangsmulkt 
innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til eiers adresse.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

112/10: Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, Mortensgate 
3. Vedtak om tvangsmulkt.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.08.2010: 
Det vises til pålegg i Miljøutvalget 15.02.10, sak 017/10, om å stanse den ulovlige bruken av 
gnr. 13, bnr. 1415, Mortensgate 3, med tilhørende forhåndsvarsel om tvangsmulkt. Pålegget 
er ikke etterkommet innen den fastsatte fristen.  
Eier av Mortens gate 3 ilegges en tvangsmulkt i form av dagbøter med virkning fra 01.10.10, 
inntil den ulovlige bruken av bygningen med to bruksenheter opphører. Tvangsmulkten vil 
være i form av dagbøter for alle kalenderdager på kr 300,- per dag, inntil pålegget er 
etterkommet. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 32-5. 
  
Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottakelsen av dette 
vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28 annet ledd. 
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14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-112/10 Vedtak: 
 

Det vises til pålegg i Miljøutvalget 15.02.10, sak 017/10, om å stanse den ulovlige 
bruken av gnr. 13, bnr. 1415, Mortensgate 3, med tilhørende forhåndsvarsel om 
tvangsmulkt. Pålegget er ikke etterkommet innen den fastsatte fristen.  
Eier av Mortens gate 3 ilegges en tvangsmulkt i form av dagbøter med virkning fra 
01.10.10, inntil den ulovlige bruken av bygningen med to bruksenheter opphører. 
Tvangsmulkten vil være i form av dagbøter for alle kalenderdager på kr 300,- per dag, 
inntil pålegget er etterkommet. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 32-5. 
  
Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottakelsen av dette 
vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28 annet ledd. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

113/10: Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om dispensasjon 
for oppføring av tilbygg til fritidsbolig - Gnr. 22, bnr. 56, 
Sokndalsveien 917  
 
  

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2010: 
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: 
 

 …………………… 
 …………………… 

 
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. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19. 
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14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
 ”Følgende begrunnelser oppgis: 

1. Det er allerede offentlig vann 
2. Det er allerede godkjent minirenseanlegg som hytten må tilknyttes” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Berentsens tillegg enstemmig vedtatt. 
 
M-113/10 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: 
 

1. Det er allerede offentlig vann 
2. Det er allerede godkjent minirenseanlegg som hytten må tilknyttes 
 

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. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

114/10: Planering av industritomt gnr. 8 bnr. 431, 478, 464 og 280 - 
Hovland industriområde. Klage fra Risa AS. Søknad om sluttføring 
av steinknusingen.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.08.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage og søknad om sluttføring av steinknusingen 
fra Risa AS, samt merknadene fra Tor M. Terland og Tor Hovland, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at: 
 

1. Risa AS gis tillatelse til å sluttføre steinknusingen på industritomten i perioden 
01.09.10 til 31.12.10. Arbeidet kan foregå kun mandag til fredag mellom kl 07.00 og 
15.00. Arbeidene må holde seg innenfor de nasjonale støygrensene i forholdet til 
omgivelsene. 

2. Det er en forutsetning at det ikke kjøres til masser utenfra tomten for knusing her. 
3. Klagen fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans anses som trukket, jf. brev av 21.06.10. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 93-95. 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage og søknad om sluttføring av 
steinknusingen fra Risa AS, samt merknadene fra Tor M. Terland og Tor Hovland, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at: 

 
1. Klagen fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans på vegne av Risa AS tas delvis til følge 

med følgende begrunnelse: 
- Tomta kan opparbeides 
 

2. Søknaden fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans om sluttføring av steinknusingen i 
perioden 01.09.10 til 31.12.10, avslås med følgende begrunnelse: 
- Er ikke i samsvar med reguleringsplanens § 2 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93-95.” 

     ----0---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Nyt punkt i rådmannens innstilling: 

4. Dersom steinknusingen ikke er avsluttet innen 01.01.2011 ilegges en dagbot på  
kr 50.000,- pr. dag. 
Varsel om dagbøter varsles tiltakshaver omgående.  
Etter 01.01.2011 kan der ikke foregå knusing av stein på gnr.8, bnr.431, 478, 464  
og 280.” 

     ----0---- 
 
TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 1, siste setning: 

1. …………Arbeidene må holde seg innenfor de nasjonale støygrensene støy- 
og støvgrenser i forholdet til omgivelsene. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tilleggspunkt og Bjellås endring vedtatt med 6 stemmer 
mot 5 stemmer for Sølvi Eges forslag (KRF+V+AP)  . 
 
 
M-114/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage og søknad om sluttføring av steinknusingen 
fra Risa AS, samt merknadene fra Tor M. Terland og Tor Hovland, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at: 
 

1. Risa AS gis tillatelse til å sluttføre steinknusingen på industritomten i perioden 
01.09.10 til 31.12.10. Arbeidet kan foregå kun mandag til fredag mellom kl 07.00 og 
15.00. Arbeidene må holde seg innenfor de nasjonale støy- og støvgrenser i 
forholdet til omgivelsene. 

2. Det er en forutsetning at det ikke kjøres til masser utenfra tomten for knusing her. 
3. Klagen fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans anses som trukket, jf. brev av 21.06.10. 
4. Dersom steinknusingen ikke er avsluttet innen 01.01.2011 ilegges en dagbot på  

kr 50.000,- pr. dag. 
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Varsel om dagbøter varsles tiltakshaver omgående.  
Etter 01.01.2011 kan der ikke foregå knusing av stein på gnr.8, bnr.431, 478, 464  
og 280. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 93-95. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

115/10: Hilde Fløtten - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 19.03.10 
vedrørende oppføring av 3 båthus - Gnr. 47, bnr. 92  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.08.2010: 
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye momenter som ikke var kjente ved 
Byggesakssjefens behandling av saken den 19.03.10 (sak 115/10), og som tilsier at klagen kan 
tas til følge. 
 
Byggesakssjefens vedtak av 19.03.10 (sak 115/10) opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. Forvaltningslovens § 33. 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-115/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye momenter som ikke var 
kjente ved Byggesakssjefens behandling av saken den 19.03.10 (sak 115/10), og som 
tilsier at klagen kan tas til følge. 
 
Byggesakssjefens vedtak av 19.03.10 (sak 115/10) 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. 
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116/10: 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 27.08.2010: 
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. 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-116/10 Vedtak: 
 

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. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

117/10: Egil Rogstad - Søknad om dispensasjon for oppføring av 
garasje - Gnr. 47 bnr. 203, Nonsteinbakken 21  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Egil Rogstad, om dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense for oppføring av garasje, og har 
etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt. 
 
Følgende særlige grunner foreligger for å gi dispensasjon som omsøkt: 
 

 Omsøkte plassering er den beste løsningen på tomten. Plassering andre steder på 
tomten vil medføre større terrenginngrep. 

 Tiltaket utføres i tråd med Teknisk Forskrift sine krav til brannsikkerhet. 
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Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår: 
 

- Plan– og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Ingen deler av tiltaket / byggearbeidet skal berøre naboeiendommer. 
- Alle deler av tiltaket som kommer nærmere nabogrense enn 4 meter skal tilfredsstille 

Teknisk Forskrift sine krav til brannsikkerhet. 
- Dør mellom garasje og vaskerom i bolighus skal tilfredsstille Teknisk Forskrift sine krav til 

gasstetthet og brannsikkerhet. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 93. 
 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
M-117/10 Vedtak: 
 
 Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

118/10: Motorferdsel i utmark og vassdrag  
Søknad om dispensasjon: start og landing med helikopter og 
bruk av motorkjøretøy 
 
Rådmannens forslag til vedtak 01.09.2010: 
 
A. Dispensasjon til start/landing med helikopter 
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark, § 6, innvilges SpareBank 1 Skadeforsikring AS, 
dispensasjon fra motorferdsellovens forbud mot landing og start fra hustomt som ligger i utmark. 
Formålet er borttransport av rivingsmateriell fra branntomt og tilflyving av nye 
bygningsmaterialer. I søknaden er det ikke angitt eksakte datoer da det er flere forhold som 
påvirker fremdriften i saken. 
 
Det knyttes følgende vilkår til tillatelsen: 
 
1. Start og landing er tidsavgrenset til 2 dager i perioden 15. september 2010 til 1. mars 2011. 

Transporten skal skje på hverdager og i tidsrommet 06:00 – 18:00. Kommunen skal ha 
melding om eksakt tidspunkt for flyging når disse er avklart. Ved potensielle konflikter kan 
kommunens administrasjon angi andre tidspunkt. 

2. Før start-/landingsplassen tas i bruk skal dette være klarert med aktuelle 
grunneiere/hjemmelshavere (§ 10). 

3. Aktiviteten skal innrettes slik at den blir til minst mulig ulempe for naturmiljøet, beboere i 
området, friluftsliv og lignende. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdsellovens § 6 (tillatelse etter søknad)  
 
 
B. Dispensasjon til bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark, § 6, innvilges Polygon 
Egersund dispensasjon fra forbudet om å benytte motorkjøretøy i utmark når formålet er 
transport av utstyr og spesialavfall mellom Maurholen stasjon og branntomten. Kjøringen skal 
forgå på stien. 
 
Det knyttes følgende vilkår til tillatelsen: 

1. Kjøringen er tidsavgrenset til 14 dager i forkant av helikopterflygingen 
2. Bruk av motorkjøretøy skal være klarert med aktuelle grunneiere/hjemmelshavere (§10) 
3. Aktiviteten skal innrettes slik at den blir til minst mulig ulempe for naturmiljøet, beboere i 

området, friluftsliv og lignende 
 
Turveien mellom parkeringsplass og Maurholen stasjon faller ikke inn under definisjonen for 
utmark og omfattes derfor ikke av motorferdsellovens forbud. Bruk av veien krever imidlertid 
administrativ tillatelse, samt nøkler til bom. 
 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-118/10 Vedtak: 
 

A.Dispensasjon til start/landing med helikopter 
 

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark, § 6, innvilges SpareBank 1 Skadeforsikring 
AS, dispensasjon fra motorferdsellovens forbud mot landing og start fra hustomt som 
ligger i utmark. Formålet er borttransport av rivingsmateriell fra branntomt og tilflyving av 
nye bygningsmaterialer. I søknaden er det ikke angitt eksakte datoer da det er flere 
forhold som påvirker fremdriften i saken. 
 
Det knyttes følgende vilkår til tillatelsen: 
 

1. Start og landing er tidsavgrenset til 2 dager i perioden 15. september 2010 til 1. 
mars 2011. Transporten skal skje på hverdager og i tidsrommet 06:00 – 18:00. 
Kommunen skal ha melding om eksakt tidspunkt for flyging når disse er avklart. 
Ved potensielle konflikter kan kommunens administrasjon angi andre tidspunkt. 

2. Før start-/landingsplassen tas i bruk skal dette være klarert med aktuelle 
grunneiere/hjemmelshavere (§ 10). 

3. Aktiviteten skal innrettes slik at den blir til minst mulig ulempe for naturmiljøet, 
beboere i området, friluftsliv og lignende. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdsellovens § 6 (tillatelse etter søknad)  
 
 
 
 
 



 

 19

B. Dispensasjon til bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark, § 6, innvilges 
Polygon Egersund dispensasjon fra forbudet om å benytte motorkjøretøy i utmark når 
formålet er transport av utstyr og spesialavfall mellom Maurholen stasjon og 
branntomten. Kjøringen skal forgå på stien. 
 
Det knyttes følgende vilkår til tillatelsen: 

1. Kjøringen er tidsavgrenset til 14 dager i forkant av helikopterflygingen 
2. Bruk av motorkjøretøy skal være klarert med aktuelle 

grunneiere/hjemmelshavere (§10) 
3. Aktiviteten skal innrettes slik at den blir til minst mulig ulempe for naturmiljøet, 

beboere i området, friluftsliv og lignende 
 
Turveien mellom parkeringsplass og Maurholen stasjon faller ikke inn under definisjonen 
for utmark og omfattes derfor ikke av motorferdsellovens forbud. Bruk av veien krever 
imidlertid administrativ tillatelse, samt nøkler til bom. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

119/10: Møteplan for 2011  
 

Forslag til vedtak 07.09.2010: 
 
1. Møteplan for 2011 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
 
25.08.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-095/10 Vedtak: 
 

Møteplan for 2011 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Endringer i følgende datoer: 

- Miljøutvalgets møte 22.02.19 flyttes til 15.02.10, møtet 15.03 flyttes til 17.03 (torsd.) 
 og møtet 10.05 flyttes til 12.05 (torsd.)” 

     
Votering: 
Rådmannens innstilling med Stanpes endringer enstemmig vedtatt.  
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M-119/10 Vedtak: 
 

Møteplan for 2011 vedtas som foreslått i saksforelegge med følgnede endringer: 
 
Miljøutvalgets møte 22.02.19 flyttes til 15.02.10, møtet 15.03 flyttes til 17.03 (torsd.) 
og møtet 10.05 flyttes til 12.05 (torsd.) 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

 
120/10: Referatsaker til miljøutvalgets møte 14.09.10  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 25.08.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/18653 I 02.07.2010 Statens vegvesen 
FV 44 - tunnel ved 
Tengssvingene - utsettelse av 
videre planlegging av prosjektet

2 10/19861 U 16.08.2010 Petter E.Seglem 
Tillatelse til tiltak/ dispensasjon 
- båthus/sjøbu gnr. 8 bnr. 32, 
Fugloddveien 

3 10/20402 U 17.08.2010 Petter E.Seglem 
Tillatelse til tiltak/dispensasjon - 
båthus/sjøbu gnr. 8 bnr. 493, 
Fugloddveien 

4 10/20621 I 18.08.2010 
Trygg Trafikk 
Rogaland 

Tips til bilister og foreldre om 
sikkerhet for skolestart 

5 10/21043 I 17.08.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Svåheia Avfallsanlegg - 
oversendelse av klage på 
Fylkesmannens vedtak av 
23.07.10 på søknad om 
forlenget dispensasjon fra 
deponeringsforbundet 

6 10/21681 U 31.08.2010 Arne Havsø 
Vedr. anleggsarbeid på Hellvik 
skole - Maurholen gnr. 5 bnr. 
226 og gnr. 60 bnr. 611 

7 10/21872 X 01.09.2010  
Byggesakssjefen delegert 
07.08.- 01.09.10 

 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 Nytt dokument i saken: 
- RS 8 – Skriv fra Bjerkreim kommune, datert 31.08.10, vedr. Høring vedrørende 

revidering av lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Bjerkreim kommune. 
 

----0---- 
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4 Tips til bilister og foreldre om sikkerhet for skolestart 
 

 TOVE H. LØYNING (AP) viste til ovennevnte og opplyste om at trafikksikkerheten bør 
ivaretas i krysset Høgevollsveien – Gamleveien ved å beskjære trær som er til hinder for 
utsikten. 

 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN vil se på saken. 

     ----0---- 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
M-120/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

121/10: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 14.09.10  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 25.08.2010: 
 
 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
70/10: 
 ARNE STAPNES (H) ønsker en redegjørelse for status for det nye hotellet på Gruset. 
 

PLANSJEFEN orienterte om at det nå hadde gått ut en forespørsel om 
reguleringsendring på Gruset – rammer for hotell med tilhørende aktivitet. En ønsker nå 
innspill slik at en får en ”ramme” å jobbe ut fra. Miljøutvalget får saken til høring i et 
senere møte i høst. 
 

 
71/10: 

TOVE H. LØYNING (AP) viste til at miljøutvalget er ansvarlige for kommunale bygg, og i 
den forbindelse opplyses det om at Lagård ungdomsskole mangler brannvarslingsanlegg 
i flere rom (tegne-,sløyd-, og tekstilsal m.m.). Dette bør det snarest ordnes opp i. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at det oftest er midler (økonomi) som mangler, og at 
det derfor ikke er prioritert (ikke pålagt oppgave å ha varslingsanlegg).  
Skal se på saken om noe kan gjøres. 

 
 
72/10: 

TOVE H. LØYNING (AP) viste til tidligere sak (112/10) i dagens møte og stilte spørsmål 
om administrasjonen har kjennskap til hvorfor ikke henvendelsene er besvart og 
vedtaket ikke er fulgt opp. Nå vil det gå ut tvangsmulkt. 

 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at en ikke er kjent med hvorfor henvendelsene ikke er 
besvart.  
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73/10: 
TOVE H. LØYNING (AP) stilte spørsmål om hva som skjer videre i saken ang. Skadberg 
feriesenter. Det viser seg at det har skjedd nye byggearbeider etter at miljøutvalget var 
på befaring i januar, og behandlet søknad om permanente terrasser og tilbygg til 
campingvogner i møtet 19.01.10. Saken ble imidlertid sendt tilbake til administrasjonen i 
påvente av en reguleringsplan. 
 
Arne Stapnes (H) sa at disse saken må behandles separat, først må reguleringsplanen 
behandles før en kan behandle neste sak, som blir en byggesak. 
 
BYGGESAKSSJEFEN svarte også at miljøutvalget vil få en byggesak som gjelder dette 
området etter hvert. 

 
 
74/10: 

TOMMY BJELLÅS (FRP) hadde fått en henvendelse fra Torger Torgersen ved Fonn om 
at det er ising i en kum på vinterstid på veien ut til Fonn. Det er også sendt henvendelse 
om dette tidligere til kommunen. Kan administrasjonen se på dette. 
 
MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN vil se på saken. 

 
 
75/10: 

ROALD EIE (FRP) viste til en tidligere sak (i et tidligere møte) ang. mindre vesentlig 
reguleringsendring småbåthavn på Hellvik. Skjer der noe i denne forbindelse.  
Ønsker at denne saken forelegges miljøutvalget. 
 
BYGGESAKSSJEFEN svarte at en forventer at det vil komme en søknad etter hvert. 

 
 
 
M-121/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 



 


