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Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 19.10.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 14:30 Tidspunkt - til: 18:00 
Sak – fra / til: 122/10 - 137/10 
 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                                AP - Voilås, Sissel (Nestleder)                        
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                    AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem) 
                                                                         AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                                FRP- Roald Eie (Medlem)      
SP – Gya, Tor Olav                                                    FRP – Nybo, Therese (Medlem)                      
KrF - Ege, Sølvi (Medlem 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
H – Hadland, Sem J. (varamedlem)                
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef for tekninske tjenester Arild D. Rolfsen, plansjef Dag Kjetil Tonheim og byggesakss
Jarle Valle. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 129/10, 131/10 og 133/10 fra kl. 10.30 
 Medlemmene deltok på møte på Grand hotell kl.12.00 – 14.00 vedr. planprosesser og 

samarbeid mellom offentlig-private i byggebransjen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

122/10 Evaluering politisk struktur 2007 – 2011  

123/10 
Reguleringsplan for gang/sykkelbru over jernbanen, Eie - 2. 
gangsbehandling 

 

124/10 VA – normer  

125/10 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune  
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126/10 Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 14.09.10  

127/10 
Forespørsel om reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - 
Svanen AS 

 

128/10 
Forespørsel om reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 - fra bevaring til 
våningshus og driftsbygning, Leidland 

 

129/10 
Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense 1. gangsbehandling 

 

130/10 Hyttefelt - Leidland - gnr. 7 bnr. 10. Klagebehandling.  

131/10 
Enebolig med garasje gnr. 2 bnr. 63 - Per og Tordis Haugerud, 
Midbrødveien 92. Klagebehandling. 

 

132/10 
Riving samt oppføring av ny garasje gnr. 8, bnr. 289 - Hans Erik Liland, 
Kutterveien 9. Klagebehandling. 

 

133/10 
Egil Rogstad - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - Gnr. 
47 bnr. 203, Nonsteinbakken 21 

 

134/10 
Søknad om fradeling samt oppføring av bolig på ny bruksenhet - gnr. 13 
bnr. 289 - Skarpabrådet 11 - ny behandling 

 

135/10 
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Eigersund 
kommune, Rogaland 

 

136/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 19.10.10  

137/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 19.10.10  
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122/10: Evaluering politisk struktur 2007 - 2011  
 

Forslag til vedtak 29.09.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Eigersund skal fra neste periode ha 31 medlemmer. 

2. Det etableres en to-utvalgsmodell med et formannskap og et planteknisk utvalg med 
11 medlemmer. 

a. Formannskapet overtar ansvarsområdene til KUO og HO. 

b. Planteknisk utvalg overtar ansvarsområdet til M, samt dispensasjonssaker fra 
kommuneplan og landbrukssaker. 

c. Det foretas ikke endringer for de øvrige utvalgene. 
 

3. Møteplan legges opp slik: 
a. Hovedutvalgene har møte i samme uke, tirsdag og onsdag. 
b. Saksdokumenter til kommunestyret sendes ut samtidig med saksdokumenter 

til hovedutvalgene. 
c. Vedtak fra hovedutvalg ettersendes kun elektronisk til kommunestyret – 

fordeles i papir på møte. 
d. Kommunestyre har møte mandag uken etter at hovedutvalgene har hatt møte. 
e. Saker til kommunestyret skal behandles i de hovedutvalgsmøter som er rett i 

forkant av kommunestyrets møte.  
 

4. Det fremmes en sak til kommunestyret i inneværende periode om elektroniske 
hjelpemidler for de folkevalgte i neste periode. I saken skal det også vurderes 
elektronisk utsendelse av saksdokumenter. Det settes av midler på budsjettet for 
2011 slik at dette kan realiseres ved neste periodes start. 

 
5. Varaordførers stilling settes i neste periode til 30%. 

 
6. Leder av planteknisk utvalg gis mulighet til frikjøp på lik linje med gruppelederne. 

 
7. Gruppelederne og varaordfører skal ha felles kontor i rådhusets 4 etasje og gis også 

tilgang til kommunens nettverk gjennom den etablerte hjemmekontorløsning. 
 

8. Overføring av lyd og bilde (fortrinnsvis streaming) vurderes gjennomført for 
kommunestyret når kommunestyret har møter i lokale der det er tilrettelagt for dette. 
Formannskapet delegeres fullmakt til å avgjøre sakens detaljer. Ut i fra de 
erfaringene som trekkes av dette, vurderes det tilsvarende overføring for de to 
hovedutvalgene.  

 
9. I tillegg til de endringene som følger av endring av utvalgsstrukturen for neste 

periode, endres politisk reglement for denne perioden slik: 

a. POLITISK REGLEMENT – §§ 4, 4-1 

KOMMUNESTYRET. 
 (..) Innkalling sendes kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer med et 
høvelig varsel, normalt 18 dager * før møtet settes. Saksliste skal kunngjøres 
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med annonse i lokal presse og på kommunens internettsider.  
(*Gjøres gjeldende fra og med neste periode.) 

 
Det er kun i unntakstilfeller og i saker av høy viktighet at saker kan 
ettersendes og da kun etter godkjenning fra ordfører, og under forutsetning av 
at det sammen med utsendingen foreligger en utfyllende begrunnelse på årsaken. 
Slike saker kan avvises av utvalget dersom møteleder eller 1/3 av utvalget 
motsetter seg det. 

b. POLITISK REGLEMENT – § 6-1 FORMANNSKAPET. 
I medhold av kommunelovens § 8, nr 3 tildeles formannskapet 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov og der dette ikke 
allerede er delegert av kommunestyre. Formannskapet kan delegere videre til 
andre. 

c. POLITISK REGLEMENT – § 8 HELSE- OG 

OMSORGSSTYRET. 
 (..) Utvalget avgjør klager på vedtak fattet av rådmannen og ordfører om tildeling 
av bevilling, utvidelse av skjenketid og utvidelse av skjenkelokale i enkelttilfelle, 
jfr. alkohollovens §§ 1-12, 2. ledd. 

d. § 3-1 VALG OG SAMMENSETNING GIS DETTE 

TILLEGGET. 
Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget bør delta 
med en observatør med møte- og talerett 

e. POLITISK REGLEMENT – §3-2 

ADMINISTRASJONSUTVALGET. 
Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg etter 
kommunelovens § 25 og hovedavtalen. Utvalget har som arbeidsområde de 
oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon, jfr. dog 
myndighet delegert til formannskapet.  
 
Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg og skal bidra til at 
likestillings- og inklurderingsperspektivet ivaretas og integreres i alle 
politikkområder. 
 
Representanter for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av 
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 
 
Utvalget: 

 Avgjør tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer og 
andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og 
arbeidsvilkår. 

 Avgjøre ankesaker i permisjonssøknader som er avgjort av rådmannen. 
 Vedtar personalpolitiske retningslinjer og reglementer. 
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f. POLITISK REGLEMENT – §3-3 

ADMINISTRASJONSUTVALGET. 
Administrasjonsutvalget gir tilrådning bl.a. i følgende saker: 
Større organisasjons- og bemanningsplaner. 

 
10. Det gjennomføres høring i regi av formannskapet for budsjett og økonomirapportene. 

 
11. På bakgrunn av endringer av ”rammebetingelser” tas organisering av havnestyret ut 

av denne saken. Rådmann og havnesjef får i inneværende periode i oppdrag å 
utarbeide en sak til kommunestyret som ser på organisering av havn, herunder 
styrets sammensetning. Følgende momenter skal bla utredes: 
1. Organisering av Egersund Havn KF, herunder om hvorvidt KF er rett organisering 

for fremtiden.  Dersom KF fortsatt anbefales vurderes spesielt: 
a. KS Bedrifts anbefalinger for kommunale foretak som grunnlag. 
b. Forholdet til kommuneadministrasjonen jf. kl. § 72 herunder saksgang til 

kommunestyret. 
2. Kommunens og Egersund Havn KF rolle som myndighets- og forvaltningsutøver. 
3. Kommunens og Egersund Havn KF rolle som forvalter og utvikler av 

næringsareal. 
4. Kommunens, næringssjefen i Dalane og Egersund Havn KFs rolle som 

næringsutvikler og forpliktende samarbeidsstrukurer for dette. 
5. Egersund Havns rolle som myndighets- og forvaltningsutøver kontra 

næringsutvikler. 
6. Kommunens rolle som aktiv forvalter av eierskap i Egersund Havn KF. 
7. Styrets sammensetning, herunder: 

a. En rendyrking av havnestyrets rolle som bedriftsstyre kontra havnestyrets 
rolle som politisk utvalg. 

b. Samlet kompetansebehov i styret. 
c. Valgkomite og utvelgelser av styrerepresentanter. 
d. De ansattes rolle i havnestyret jf. kl. 66 nr 2. 
e. Brukerrepresentanter. 
f. Valgperiode, herunder antall år (2-4) og skjev rotasjon der halvparten av 

styret oppnevnes /byttes ut og ikke som nå hele styret. 
 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
BIRGER RØYLAND (SP) foreslo: 
     ”1. Kommunestyret skal i neste periode ha 35 medlemmer. 

1. Det etableres en 3-utvalgsmodell med formannskap, et planteknisk utvalg og et 
levekårsutvalg med 11 medlemmer. 

a. Levekårsutvalget overtar ansvar for HO og KUO. 
b. Planteknisk utvalg overtar hovedansvaret for Miljøstyret. 
c. Det må vurderes om enkelte saker kan overføres fra Miljøstyret til det nye 

Levekårsutvalget. 
d. Levekårsutvalget har møter på kveldstid så lang det lar seg gjøre. 

      6. Punkt 6 utgår. 
 
 
Votering: 
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Rådmannens forslag pkt. 1 vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Røylands forslag.  (SP + KRF) 
Rådmannens forslag pkt. 2 a-c vedtatt med 8 mot 3 stemmer Røylands forslag pkt 2 b, og c. 
(SP + KRF + V) 
Røylands forslag  pkt. 2 d falt med 2 stemme. (SP) 
Rådmannens forslag pkt. 3-11 enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-048/10 Vedtak: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
 Innstillingen vedtatt. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 
 
 
 
 
05.10.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
HO-026/10 Vedtak: 
  
 

Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
 Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket er enstemmig.¨ 
 
 
 
06.10.2010 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
BJARNE SLETTEBAK ( UNIO) foreslo: 

”Arbeidsgruppas forslag tas til orientering.” 
 

Votering: 
Arbeidsgruppas innstilling vedtatt med 6 mot 3 (Unio + Fagforbundet) stemmer. 
 
ADM-011/10 Vedtak: 
 
 Arbeidsgruppas innstilling vedtatt. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
     ”1. Kommunestyret skal i neste periode ha 35 medlemmer. 
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2. Det etableres en 3-utvalgsmodell med formannskap, et planteknisk utvalg og et 
levekårsutvalg med 11 medlemmer. 

a. Levekårsutvalget overtar ansvar for HO og KUO. 
b. Planteknisk utvalg overtar hovedansvaret for Miljøutvalget. 
c. Det må vurderes om enkelte saker kan overføres fra Miljøutvalget til det nye 

Levekårsutvalget. 
d. Levekårsutvalget har møter på kveldstid så lang det lar seg gjøre. 
e. Det foretas ikke endringer for de andre utvalgene. 

      6. Punkt 6 utgår. 
 
 
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo: 
 ”1.   Kommunestyret i Egersund skal fra neste periode ha 35 medlemmer. 

2. Første setning: 
        Det etableres en to-utvalgsmodell med et formannskap og et planteknisk utvalg 

                   med 13 medlemmer.” 
 
SØLVE EGE (KRF) foreslo: 
 ”Innstillingen tas til etterretning.” 
 
 
Votering: 
Gyas forslag til nye punkt 1, 2 a-e og 6 falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (SP) 
Kvassheims forslag til nye punkt 1 og 2 (første setning) falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for 
(Sem J.Hadland H + V) 
Eges forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (Sem J.Hadland,H + SP +V). 
Innstillingen kom dermed ikke til votering. 
 
 
M-122/10 Vedtak: 
 
 Innstillingen tas til etterretning. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

123/10: Reguleringsplan for gang/sykkelbru over jernbanen, Eie - 2. 
gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.09.2010: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for Rv. 44 Gang- og sykkelbru over jernbane 
på Eie med kart og bestemmelser datert 26.05.09  vedtas med to justeringer i: 
Kart 

1. Alt eksisterende jernbaneareal på bakkenivå vises som ”Trase for jernbanen med 
sosikode 2021. 

Bestemmelsene: 
2. ”Tiltaket skal utformes i tråd med krav til universell utforming og sikre god 

tilgjengelighet.” 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
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19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-123/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsplan for Rv. 44 Gang- og sykkelbru over jernbane 
på Eie med kart og bestemmelser datert 26.05.09 vedtas med to justeringer i: 
Kart 

1. Alt eksisterende jernbaneareal på bakkenivå vises som ”Trase for jernbanen med 
sosikode 2021. 

Bestemmelsene: 
2. ”Tiltaket skal utformes i tråd med krav til universell utforming og sikre god 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

124/10: VA - normer  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.09.2010: 
 
Miljøutvalget innstiller vedtak om godkjenning av Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp till Kommunestyret.  
 
Miljøutvalget innstiller vedtak om å ta i bruk Norsk VA-norm til Kommunestyret.  
 
 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Rådmannen endret sin innstilling slik: 
 ”Miljøutvalget anbefaler kommunestyret om å ta i bruk Norsk VA-norm.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
M-124/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret:  
 

 Miljøutvalget anbefaler kommunestyret om å ta i bruk Norsk VA-norm. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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125/10: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.09.2010: 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Eigersund kommune, datert 20.09.10,  
vedtas brukt i Eigersund kommune.  
  
Kommunestyret vedtar Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forurensningsforskriften kap. 16. 
 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-125/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Eigersund kommune, datert 20.09.10,  
vedtas brukt i Eigersund kommune.  
  
Kommunestyret vedtar Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forurensningsforskriften kap.16. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

126/10: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 14.09.10  
 

Forslag til vedtak 06.10.2010: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 14.09.10 godkjennes. 
 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) viste til sak 114/10 – planering av industritomt gnr.8  bnr. 431, 478, 464 og 
280 - Hovland industriområde. Klage fra Risa AS. Søknad om sluttføring av steinknusingen - 
som ble behandlet i forrige møte 14.09.10, og opplyste om at han hadde erklært seg ugild i den 
første behandlingen av denne saken, da han tidligere har skrevet under på brev til Risa,  
(Kl. § 40, 4. ledd). Habiliteten ble ikke vurdert ved behandling av saken i møtet 14.09.10. Saken 
tas opp igjen i møtet i november, for å vurdere habiliteten. 
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SØLVI EGE (KRF) påpekte at i sak 111/10 - Reguleringsplan for fritidsboliger, gnr. 123 bnr. 5, 
8, 2 mfl - Parkering, Varsel om pålegg – må ordet ilegges byttes ut medl ilegger, dette gjelder 
kun i Eies forslag, vedtaket er rett. 
 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig vedtatt med Stapnes og Eges merknader. 
 
M-126/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 14.09.10 med Stapnes og Eges merknader 
godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

127/10: Forespørsel om reguleringsendring for del av Fiskarvik, 
Eigerøy - Svanen AS  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2010: 
Miljøutvalget anbefaler at det kan startes opp reguleringsendring for reguleringsplan for 
Fiskarvik på Eigerøy på følgende vilkår: 

1. Reguleringsendringen må omfatte hele reguleringsplan for Fiskarvik og utformes i 
tråd med gjeldende PBL. 

2. Hele planområdet trekkes 9 meter lenger inn for å ivareta hensynet til nabobedriftene. 
3. Utfylling mot nabo i nord beholdes som i gjeldende reguleringsplan. 
4. Utbyggingsvolumet for kontor og lager skal søkes videreført som i gjeldende 

reguleringsplan, men med en annen arrondering. 
5. Universell utforming legges til grunn i området og tiltakshaver må sikre et tilstrekkelig 

antall HC parkeringsplasser i enten kart/bestemmelser samt at av/påstigning blir lagt 
til rette for handikappede. 

6. Forhold knyttet til isgang og vannstand må ivaretas og dokumenteres. 
7. Tilstrekkelig parkeringsareal må sikres til kontor og lager. 

 
 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-127/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget anbefaler at det kan startes opp reguleringsendring for reguleringsplan for 
Fiskarvik på Eigerøy på følgende vilkår: 

1. Reguleringsendringen må omfatte hele reguleringsplan for Fiskarvik og utformes i 
tråd med gjeldende PBL. 

2. Hele planområdet trekkes 9 meter lenger inn for å ivareta hensynet til 
nabobedriftene. 

3. Utfylling mot nabo i nord beholdes som i gjeldende reguleringsplan. 
4. Utbyggingsvolumet for kontor og lager skal søkes videreført som i gjeldende 

reguleringsplan, men med en annen arrondering. 
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5. Universell utforming legges til grunn i området og tiltakshaver må sikre et tilstrekkelig 
antall HC parkeringsplasser i enten kart/bestemmelser samt at av/påstigning blir lagt 
til rette for handikappede. 

6. Forhold knyttet til isgang og vannstand må ivaretas og dokumenteres. 
7. Tilstrekkelig parkeringsareal må sikres til kontor og lager. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

128/10: Forespørsel om reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 - fra 
bevaring til våningshus og driftsbygning, Leidland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.09.2010: 
Miljøutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til endring av detaljregulering for Leidland 
(BF13) på gnr 7 bnr 20,27 med følgende premisser: 

1. Bygninger/mur merket med bevaring tas vekk og erstattes av en bolig og en 
driftsbygning-stall. Området reguleres til landbruk med tilhørende sett med 
bestemmelser. 

2. De nye bygningene må tilpasses landskapet og det nærliggende verneverdige 
bygningsmiljøet i materialbruk, plassering og skala.  

3. Før eksisterende bygning fjernes skal denne bli oppmålt og fotografisk dokumentert. 
Dette skal også gjelde for de øvrige bygningsrester. 

4. I forbindelse med den videre prosjektering skal det holdes nær kontakt med 
antikvarisk og bygningsteknisk myndighet. 

5. Eldre veg i forkant må vises på tilfredsstillende måte, men der trase kan justeres i 
forhold til å få avstand til ny bebyggelse. 

6. Fjellskrent i bakkant må undersøkes av fagkyndig. 
7. Plan må leveres digitalt i tråd med ny PBL og plan 16-23 må oppdateres i tråd med 

nye sosikoder. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4. 
 
 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-128/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til endring av detaljregulering for Leidland 
(BF13) på gnr 7 bnr 20,27 med følgende premisser: 

1. Bygninger/mur merket med bevaring tas vekk og erstattes av en bolig og en 
driftsbygning-stall. Området reguleres til landbruk med tilhørende sett med 
bestemmelser. 

2. De nye bygningene må tilpasses landskapet og det nærliggende verneverdige 
bygningsmiljøet i materialbruk, plassering og skala.  

3. Før eksisterende bygning fjernes skal denne bli oppmålt og fotografisk dokumentert. 
Dette skal også gjelde for de øvrige bygningsrester. 

4. I forbindelse med den videre prosjektering skal det holdes nær kontakt med 
antikvarisk og bygningsteknisk myndighet. 
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5. Eldre veg i forkant må vises på tilfredsstillende måte, men der trase kan justeres i 
forhold til å få avstand til ny bebyggelse. 

6. Fjellskrent i bakkant må undersøkes av fagkyndig. 
7. Plan må leveres digitalt i tråd med ny PBL og plan 16-23 må oppdateres i tråd med 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

129/10: Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny 
avkjørsel, utfyllingsgrense 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.10.2010: 
Forslag til reguleringsendring for Indre Vågen med kart og bestemmelser blir lagt ut til 
offentlig ettersyn med følgende tilføyelser i: 
Kart: 

1. Radier for den nye avkjørselen er vist på plankartet 
2. Trafo må vises 

Bestemmelser: 
3. ”Regulerte avkjørsler med Jernbanen med tilhørende funksjoner inkl. gang og 

sykkelveg skal utformes i tråd med planer godkjent av Statens Vegvesen.” 
4. ”Felles avkjørsel er felles for Jernbaneveien 28 og 30.” 
5. Før det blir gitt byggetillatelse skal sikker høyde i forhold til fremtidig vannstand 

(flom/økning i havvannstand) fremlegges av fagkyndig.” 
6. ”Utfylling kan ikke utføres før tiltaket etter særskilt søknad er godkjent av 

forurensingsmyndigheten etter forurensningsloven.” 
7. ”Prinsippet om universell utforming og estetisk hensyn skal ligge til grunn for 

planleggingen og opparbeidelse av gang og sykkelveg.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
ROALD EIE (FRP) erklærte seg ugild i saken og trådte ut, idet hans mor sitter med rettigheter i 
dette området, jfr. § 6 b. Det var ikke innkaldt vara, så det var kun 10 stemmeberettigede 
tilstede. 
     ----0---- 
 
Rådmannen endret sin innstilling i bestemmelsenes punkt 3: Jernbanen erstattes med 
Jernbaneveien. 
 
     ----0---- 

 Nytt dokument i saken: 
- Skriv fra Kristiansen & Selmer-Olsen, datert 19.10.10, vedr. risiko- og 
       sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Indre Vågen (lnr.:10/25933) 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
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M-129/10 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for Indre Vågen med kart og bestemmelser blir lagt ut til 
offentlig ettersyn med følgende tilføyelser i: 
Kart: 

1. Radier for den nye avkjørselen er vist på plankartet 
2. Trafo må vises 

Bestemmelser: 
3. ”Regulerte avkjørsler med Jernbaneveien med tilhørende funksjoner inkl. gang 

og sykkelveg skal utformes i tråd med planer godkjent av Statens Vegvesen.” 
4. ”Felles avkjørsel er felles for Jernbaneveien 28 og 30.” 
5. Før det blir gitt byggetillatelse skal sikker høyde i forhold til fremtidig vannstand 

(flom/økning i havvannstand) fremlegges av fagkyndig.” 
6. ”Utfylling kan ikke utføres før tiltaket etter særskilt søknad er godkjent av 

forurensingsmyndigheten etter forurensningsloven.” 
7. ”Prinsippet om universell utforming og estetisk hensyn skal ligge til grunn for 

planleggingen og opparbeidelse av gang og sykkelveg.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

130/10: Hyttefelt - Leidland - gnr. 7 bnr. 10. Klagebehandling.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.10.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert de innkomne klagene og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 

1. Klagen fra Sara N. Løvjomås på vedtakets punkt 3 tas ikke til følge ettersom klagen 
ikke inneholder noen vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble 
fattet, eller gode grunner for at vedtaket skal gjøres om. 

2. Klagen fra Ludvig Leidland på vedtakets punkt 4 tas ikke til følge, ettersom klagen 
ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet, 
eller gode grunner for at vedtaket skal gjøres om. 

3. Klagen fra John H. Jensen på vedtakets punkt 2 tas ikke til følge, ettersom klagen 
ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet, 
eller gode grunner for at vedtaket skal gjøres om. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 
 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-130/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert de innkomne klagene og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 
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1. Klagen fra Sara N. Løvjomås på vedtakets punkt 3 tas ikke til følge ettersom klagen 
ikke inneholder noen vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble 
fattet, eller gode grunner for at vedtaket skal gjøres om. 

2. Klagen fra Ludvig Leidland på vedtakets punkt 4 tas ikke til følge, ettersom klagen 
ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet, 
eller gode grunner for at vedtaket skal gjøres om. 

3. Klagen fra John H. Jensen på vedtakets punkt 2 tas ikke til følge, ettersom klagen 
ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet, 
eller gode grunner for at vedtaket skal gjøres om. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

131/10: Enebolig med garasje gnr. 2 bnr. 63 - Per og Tordis 
Haugerud, Midbrødveien 92. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.10.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innholdet i klagen fra Tom Willy og Kirsten Buhrmann, 
sammen med merknadene fra Odd Clemet Haugerud, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 
 

1. Klager gis rett i at nytt bolighus på gnr. 2, bnr. 63, er bygget med høyde som ligger ca 
0,2 m høyere enn det som det er gitt tillatelse til. Denne overskridelsen er likevel så 
liten at Miljøutvalget ikke finner å kreve at bygningens høyde blir senket tilsvarende. 
Klagen tas derfor ikke til følge.  

2. Klager gis ikke medhold i at tomten er opparbeidet for høyt, ettersom det i tillatelsen 
ikke er gitt noen maksimal høyde for tomten (området utenfor bolighuset). 

3. Klager gis ikke medhold i at nytt bolighus er bygget for nær grensen mot gnr. 2, bnr. 
144, ettersom avstanden til nabogrensen er større enn 4,0 m. 

4. Evt. skader som er oppstått på klagers eiendom er et privatrettslig forhold som ikke 
behandles av bygningsmyndighetene. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Det opprettes tilsynssak mot ansvarlig søker Leiv Malmin og mot ansvarlig utførende for 
montering av betongkonstruksjoner Egersund Betongteknikk AS for at bygningen er oppført 
med større gesimshøyde enn det som det er gitt tillatelse til og for at gjennomsnittlig 
gesimshøyde blir høyere enn det reguleringsbestemmelsene setter som maksimal høyde, 
uten at det er søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI og plan- og bygningsloven 1985 
Kap. XIX.  
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-131/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innholdet i klagen fra Tom Willy og Kirsten Buhrmann, 
sammen med merknadene fra Odd Clemet Haugerud, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 
 

1. Klager gis rett i at nytt bolighus på gnr. 2, bnr. 63, er bygget med høyde som ligger 
ca 0,2 m høyere enn det som det er gitt tillatelse til. Denne overskridelsen er likevel 
så liten at Miljøutvalget ikke finner å kreve at bygningens høyde blir senket 
tilsvarende. Klagen tas derfor ikke til følge.  

2. Klager gis ikke medhold i at tomten er opparbeidet for høyt, ettersom det i tillatelsen 
ikke er gitt noen maksimal høyde for tomten (området utenfor bolighuset). 

3. Klager gis ikke medhold i at nytt bolighus er bygget for nær grensen mot gnr. 2, bnr. 
144, ettersom avstanden til nabogrensen er større enn 4,0 m. 

4. Evt. skader som er oppstått på klagers eiendom er et privatrettslig forhold som ikke 
behandles av bygningsmyndighetene. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Det opprettes tilsynssak mot ansvarlig søker Leiv Malmin og mot ansvarlig utførende for 
montering av betongkonstruksjoner Egersund Betongteknikk AS for at bygningen er oppført 
med større gesimshøyde enn det som det er gitt tillatelse til og for at gjennomsnittlig 
gesimshøyde blir høyere enn det reguleringsbestemmelsene setter som maksimal høyde, 
uten at det er søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kap. VI og plan- og bygningsloven 1985 
Kap. XIX.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

132/10: Riving samt oppføring av ny garasje gnr. 8, bnr. 289 - Hans 
Erik Liland, Kutterveien 9. Klagebehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.10.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innholdet i klagen fra Alf Rune Sæstad og Frank Hadland og 
merknadene til klagen fra tiltakshaver Hans Erik Liland, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
søknaden ble behandlet. Klagerne gis ikke medhold. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36. 
 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-132/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innholdet i klagen fra Alf Rune Sæstad og Frank Hadland 
og merknadene til klagen fra tiltakshaver Hans Erik Liland, og har etter en samlet 
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vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da søknaden ble behandlet. Klagerne gis ikke medhold. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

133/10: 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. 
 
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. 
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19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
TOVE H. LØYNING (AP) foreslo slikt tillegg til rådmannens innstilling: 
 ” - Takutstikk og annen bygningsmasse må ikke komme over på naboens eiendom 

        -  Takvann må ikke ledes inn på naboeiendommen 
       -   Snøfanger må monteres” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Løynings tilleggspunkt enstemmig vedtatt. 
 
M-133/10 Vedtak: 
 

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. 
 
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. 
- Takutstikk og annen bygningsmasse må ikke komme over på naboens eiendom 
- Takvann må ikke ledes inn på naboeiendommen 

       -   Snøfanger må monteres 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 93. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

134/10: Søknad om fradeling samt oppføring av bolig på ny 
bruksenhet - gnr. 13 bnr. 289 - Skarpabrådet 11 - ny behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.10.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert alle sakens dokumenter og finner å gi tillatelse til fradeling 
samt oppføring av bolig på eiendommen gnr. 13 bnr. 289 som omsøkt. 
Dette da tiltaket ikke strider mot vedtatte planer samtidig som det er ønskelig med fortetting 
av sentrumsnære boligområder. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95 (1985) og 
reguleringsplan for Aarstaddalen. 
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19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert alle sakens dokumenter og finner å ikke gi tillatelse til 
fradeling samt oppføring av bolig på eiendommen gnr. 13 bnr. 289 som omsøkt. 
Dette med følgende begrunnelse: 

- Ny bolig med adkomst i Skarpabrådet vil medføre en forverring av den trafikale 
situasjonen. 

- Tiltaket gir uønsket fortetting. 
- Nærheten til kirkegården 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95 (1985) og 
reguleringsplan for Aarstaddalen.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Eges forslag (KRF). 
 
M-134/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert alle sakens dokumenter og finner å gi tillatelse til fradeling 
samt oppføring av bolig på eiendommen gnr. 13 bnr. 289 som omsøkt. 
Dette da tiltaket ikke strider mot vedtatte planer samtidig som det er ønskelig med 
fortetting av sentrumsnære boligområder. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95 (1985) og 
reguleringsplan for Aarstaddalen. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

135/10: Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner, Eigersund kommune, Rogaland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.07.2010: 
Miljøutvalget legger forslag til lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner ut på høring. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensingslovens § 48. 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for gjennomgang av punktene. Miljøutvalget 
ønsker en ny sak til neste møte.” 

 
Votering utsettelsesforslag: 
Stapnes forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 



 20

M-135/10 Vedtak: 
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for gjennomgang av punktene.  
Miljøutvalget ønsker en ny sak til neste møte. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

136/10: Referatsaker til miljøutvalgets møte 19.10.10  
 
 
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 06.10.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/24619 X 06.10.2010 
Byggesakssjef  
Jarle Valle 

Notat til miljøutvalgets møte 19. oktober 2010 
vedr. Skadberg feriessenter 

2 10/21469 I 20.08.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Nasjonal politikk i Rogaland - oppgavebrevet 
2010 - 2011 

3 10/21376 I 25.08.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Haaland Elektronikk AS - virksomheten faller 
inn under forurensningsforskriftens kap. 28 - 
varsel om tilbaketrekking av tillatelse 

4 10/23103 X 17.09.2010  Energiforbruk kommunale bygninger 2009 

5 10/23372 I 09.09.2010 Statens vegvesen 
KVU E39 Søgne - Ålgård - referat fra møte i 
samarbeidsgruppen 23.08.10 - nytt møte 
06.10.10 

6 10/24683 X 06.10.2010  Byggesakssjefen delegert 02.09. - 05.10.10 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
140206 Notat til miljøutvalgets møte 19. oktober 2010 
140383 Notat til miljøutvalgets møte 19 U7LOVLIG BYGGEARBEID.doc 
135288 Nasjonal politikk i Rogaland - oppgavebrevet 2010 - 2011 
135312 Hefte - oppgavebrevet 2010 - 2011 

135155 
Haaland Elektronikk AS - virksomheten faller inn under forurensningsforskriftens 
kap. 28 - varsel om tilbaketrekking av tillatelse 

137834 Energiforbruk 2009 (2).doc 

138219 
KVU E39 Søgne - Ålgård - referat fra møte i samarbeidsgruppen 23.08.10 - nytt 
møte 06.10.10 

140301 Byggesakssjefen delegert 02.09.- 05.10.10.doc 
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19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
1 Notat til miljøutvalgets møte 19. oktober 2010 vedr. Skadberg feriessenter 
 

 ASTRID H. ROBERTSON (H) viste til ovenstående notat, og foreslo: 
”Rådmannens forslag til vedtak av 18.12.09, behandlet som sak 005/10 i møte  
19.01.10 vedtas. Det føyes også på et nytt punkt: 
 
 Tiltaket er ulovlig utført, jfr .PBL  kap. 32 - Ulovlighetsoppfølging 
 
Miljøutvalget har etter en nøye vurdering av forholdene på Skadberg feriesenter, 
sammenholdt med vedtatt reguleringsplan med tilhørende bestemmelser, 
kommet til at feriesenterets eier pålegges: 

1. Å fjerne alle permanente terrasser. Det betyr at ingen terrasser kan ligge ute i 
vinterhalvåret. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 14. 

2. Å fjerne alle tilbygg til campingvogner og bobiler. Unntatt fra dette er fortelt av 
tekstil. Jf reguleringsbestemmelsenes § 14. 

3. Å plassere campingvogner og bobiler i samsvar med det som er vist på 
reguleringsplanen. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 12. 

4. Å fjerne alle campingvogner og bobiler i den perioden da det ikke er tillatt å 
benytte campingplassen til tradisjonell camping. Jf. reguleringsbestemmelsenes 
§ 13. 

 
Frist for å gjennomføre tiltakene settes til 3 – tre – måneder etter at endelig vedtak er 
fattet i saken. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Reguleringsplan for Skadberg feriesenter, med 
tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt av Eigersund kommunestyre 14.02.00.” 
 
Votering: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt. 

     ----0---- 
 
4 Energiforbruk kommunale bygninger 2009 
 

 TOVE H. LØYNING (AP) stilte spørsmål om det også er mulig å ta inn energiforbruket 
på gatelys i kommunen når det skal lages en ny rapport.  

 
     ----0---- 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
  
 
 
M-136/10 Vedtak: 
 
1  Skadberg feriessenter 
 
 
                   Rådmannens forslag til vedtak av 18.12.09, behandlet som sak 005/10 i møte  
                  19.01.10 vedtas. Det føyes også på et nytt punkt: 
 

Tiltaket er ulovlig utført, jfr .PBL  kap. 32 - Ulovlighetsoppfølging 
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Miljøutvalget har etter en nøye vurdering av forholdene på Skadberg feriesenter, 
sammenholdt med vedtatt reguleringsplan med tilhørende bestemmelser, kommet til 
at feriesenterets eier pålegges: 

1. Å fjerne alle permanente terrasser. Det betyr at ingen terrasser kan ligge ute i 
vinterhalvåret. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 14. 

2. Å fjerne alle tilbygg til campingvogner og bobiler. Unntatt fra dette er fortelt av tekstil. 
Jf reguleringsbestemmelsenes § 14. 

3. Å plassere campingvogner og bobiler i samsvar med det som er vist på 
reguleringsplanen. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 12. 

4. Å fjerne alle campingvogner og bobiler i den perioden da det ikke er tillatt å benytte 
campingplassen til tradisjonell camping. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 13. 

 
Frist for å gjennomføre tiltakene settes til 3 – tre – måneder etter at endelig vedtak er 
fattet i saken. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Reguleringsplan for Skadberg feriesenter, med 
tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt av Eigersund kommunestyre 14.02.00. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

137/10: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 19.10.10  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 06.10.2010: 
 
 
 
19.10.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
76/10: 

SISSEL VOILÅS (AP) viste nok en gang til parkeringsproblemene på Nyeveien. Er det 
noe som kan gjøres for å løse denne problematikken, bilene parkerer nå ”side om side”, 
og dette er lite heldig. Det er et område i nedre del av Nyeveien (mot byen) som 
muligens kunne omgjøres til parkering. 
 
PLANSJEFEN svarte at dette er et grøntområde pr. i dag, og det er vanskelig å omgjøre 
et grøntområde til parkeringsplass. Det skal imidlertid utarbeides en gatebruksplan, og 
parkeringsproblematikken kan muligens løses her. 
 

 
77/10: 

KOMMUNALSJEF FOR TEKNISKE TJENESTER orienterte om at det på vårparten vil 
bygges opp ny mur fra bunnen av (i Lundeelva) under huset som flommen gjorde skader 
på. Dette for å sikre grunnen. 
 

 
78/10: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) var på tur i Vannbassengene - rundt Veshovda, og 
da viste det seg at vannet hadde gravd ut bakken/veien her. Dette bør ordnes til igjen. 
 
KOMMUNALSJEF FOR TEKNISKE TJENESTER svarte at det er treplantningsselskapet 
som har laget denne bakken. Vil ta kontakt med de for videre oppfølging. 
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BJØRN REIDAR BERENTEN (AP) viste også til avisomtalen som gjaldt turen videre opp 
til Tveida, og stilte spørsmål om kommunen kan gjøre noe med ferdselen her. I tillegg er 
også Stølsbakken vanskelig å ferdes på øverst. 
 
KOMMUNALSJEF FOR TEKNISKE TJENESTER svarte at en vil ta kontakt med 
grunneier for å se om saken kan løse seg. Når det gjelder Stølsbakken, så vil en se på 
saken. 
 

 
79/10: 

TOR OLAV GYA (SP) tok igjen opp spørsmålet om boligbygging på Helleland. Er det 
noe nytt i denne saken? 
 
PLANSJEFEN orienterte om at på Ramsland er det en gammel gjeldende 
reguleringsplan. Miljøutvalget kan imidlertid anmode om at det startes regulering her 
(kan bli plass til ca 4 – 5 boliger). Det er tidligere avsatt midler til dette.  

 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo følgende: 

”Miljøutvalget ber om at det startes opp reguleringsendring på Ramslandsfeltet 
med sikte på å regulere om fra offentlig formål til boligbygging.” 

 
 Votering: 
 Enstemmig vedtatt. 
 
 
80/10: 

TOR OLAV GYA (SP) tok også opp igjen spørsmålet om et kommunalt deponi for asfalt 
og sement. Dette ble tatt opp for ca et år siden også, og da skulle det lages et notat i 
saken. Et slikt notat er enda ikke mottatt. 
 
KOMMUNALSJEF FOR TEKNISKE TJENESTER svarte at det allerede er godkjent 
deponi i Egersund som drives av private. Det finnes heller ikke kommunale eiendommer 
som er store nok til denne type virksomhet.  
Det vil nå bli laget et notat til miljøutvalget. 
 

 
81/10: 

ARNE STAPNES (H) stilte spørsmål om veien fra bedehuset på Hellvik og opp til skolen 
snart blir ferdigstilt. Her har arbeidet pågått i ukevis. 

 
KOMMUNALSJEF FOR TEKNISKE TJENESTER svarte at gravearbeidet ble mer 
omfattende en forutsett, da massen under var ubrukelig, og mer masse måtte skiftes ut. I 
tillegg måtte en avbryte arbeidet her, for å ordne på Hålandsveien som raste ut. Nå ser 
det ut til at arbeidet på Hellvik snart blir ferdig. 
 

 
82/10: 

KOMMUNALSJEF FOR TEKNISKE TJENESTER viste til avkjørselen til det nye 
Evangeliehuset på Eigerøyveien som ikke er i tråd med miljøutvalgets vedtak.  
Flytting av avkjørsel er gjort etter at byggesakssjefen ga beskjed om at det er i orden. 
Dette ble imidlertid ikke i tråd med miljøutvalgets vedtak. 

 
 
83/10: 

KOMMUNALSJEF FOR TEKNISKE TJENESTER orienterte om mulige 
gravplasser/lunder i kommunen. En er usikker på om Grøne Bråden egner seg til dette 
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formålet, da det er vanskelig å vite om en kommer til bunns her. Dette vil i tillegg 
medføre skyhøye utgifter. 
Kan Helleland evt. brukes inntil en ny gravlund er på plass. 

 
 
84/10: 

KOMMUNALSJEF FOR TEKNISKE TJENESTER orienterte om at det er midler igjen på 
kontoen for egenandel trafikksikkerhet, og stilte spørsmål om han kan ta disse midlene til 
fartsdumper er det trengs. Veien ut til Dyrnes bør en også se på da det mangler 
hinder/mur for å hindre utforkjørsel.  

 
MILJØUTVALGET gir KOMMUNALSJEF FOR TEKNISKE TJENESTER fullmakt til å 
gjennomføre diverse prosjekter vedr. trafikksikkerhet. 

 
 
 
85/10: 

PLANSJEFEN orienterte fra den siste flommen (samt kommende flommer) og sa at 
trafokiosken på Slettebø er i faresonen. Viste til et skriv fra Dalane Energi IKS ang. 
henvendelse om kjøp av tomt til ny transformatorstasjon (lnr.:10/25689).  
Det er et område opp mot Marka som egner seg godt til dette formålet, men dette er et 
kjerneområde for landbruk. Da strømforsyning til deler av byen er avhengig av å få en ny 
plass, vil dette veie tungt i forhold til kjerneområde for landbruk. Dalane Energi ønsker å 
starte en reguleringsplan for området. 
 
ARNE STAPNES (H) viste til ovenstående og foreslo: 

”Miljøutvalget anbefaler at det startes opp reguleringsarbeid for etablering av 
trafo på gnr.45 bnr.2 m.fl. i tråd med henvendelse fra Dalane Energi. 
 
Krisetiltak ved eksisterende trafo anbefales i påvente av permanent plassering.” 

  
Votering: 

 Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
M-137/10 Vedtak: 
   

Ramsland – Helleland 
 

Miljøutvalget ber om at det startes opp reguleringsendring på Ramslandsfeltet med sikte 
på å regulere om fra offentlig formål til boligbygging. 
 
 
 
Tomt til transformatorstasjon  
 
Miljøutvalget anbefaler at det startes opp reguleringsarbeid for etablering av trafo på 
gnr.45 bnr.2 m.fl. i tråd med henvendelse fra Dalane Energi. 
 
Krisetiltak ved eksisterende trafo anbefales i påvente av permanent plassering. 

 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 


